
 

M-hälsa i behandlingen av ungdomar med 

självskadebeteende  

Anette Edlund 

Frida Holmström 

 

 

Examensarbete vt 2014 

Handledare Mats Lundström 

Omvårdnad, självständigt arbete 15 hp 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp 



i 
 

Abstract 

Background: In Sweden self-harm behaviors among young people have been a difficult area to 

handle in psychiatric care. From the government's efforts have been made to synchronize the 

knowledge and experience from the local level aiming to prevent, reduce and faster identify self-

harm among young people. M-Health refers to technology such as smartphones, notebooks and 

mobile phones provide.  These mobile devices have come to revolutionize aspects of health care 

perhaps mostly among young people, live their digital lives by these electronic media.  

Aim: To illuminate the use of m-Health in the treatment of mental illness and to present a draft of a 

mobile application that helps professionals in work with young people active in a mild to moderate 

self-injury.  

Method: A literature review based on an analysis of twelve scientific articles with qualitative and 

quantitative approach. We searched in November 2013-January 2014 Ebsco and PubMed databases.   

Results: The literature review is presented as gains and losses in use of m-Health in the treatment 

of mental illness. The focus has been on what is possible to achieve with a mobile application in 

this area of concern. It appeared that young people show positive attitudes to using an application in 

monitoring of psychiatric symptoms and gained more control mental health. The professionals sees 

advantage in terms of more truthful symptom monitoring in real time in comparison with 

retrospective self-monitoring, expedited handling processes and better treatment outcomes.  

Conclusion: We interpret the results of the studies about m-Health as an opportunity for nurses to 

meet young people, active in a mild to moderate self-harm. An m- Health intervention based on an 

application for young people could make it easier for nurses to improve their communication and 

treatment outcomes. Care initiatives and relevant actions can then be tailored to young people's 

cultural values, beliefs and lifestyle. 

Keywords:  mobile phone, cellular phone, application, mHealth, telemedicine, mental health, 

psychiatry, self-harm and youth.  
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Abstrakt  

Bakgrund: Ungdomar aktiva i ett självskadebeteende har under decennier varit ett svårt område att 

få grepp om inom den psykiatriska vården, med följd att behandlingsresultaten minskat i Sverige. 

Från regeringens håll har satsningar gjorts för att synkronisera kunskap och erfarenheter inom 

kommuner och landsting för vända denna negativa trend. M-hälsa avser användning av den 

teknologi som smartphones och läsplattor tillhandahåller. Dessa mobila enheter har kommit att 

nydana delar av hälsovården med stöd i patienter och kanske främst ungdomar som lever sina 

digitala liv genom dessa elektroniska medier.   

Syfte: Att belysa kunskap om användande av mobilapplikationer (m-hälsa) i behandlingen av 

psykisk ohälsa och att presentera en skiss på en mobilapplikation som kan hjälpa sjuksköterskor i 

arbetet med ungdomar aktiva i ett milt till moderat självskadebeteende.  

Metod: Litteraturstudie bygger på en analys av tolv vetenskapliga artiklar med både kvalitativa och 

kvantitativa ansatser. Litteratursökningen genomfördes under november 2013-januari 2014 i 

databaserna Ebsco och Pubmed.   

Resultat: Resulterade i en presentation av vinster och förluster vid användningen av m-hälsa vid 

behandlingen av psykisk ohälsa, återgivna i kategorier. Fokus har legat på vad som är möjligt att 

uppnå med en mobilapplikation inom området. Ungdomar visar positiva attityder till att använda en 

applikation vid monitorering av psykiska symtom och kan förbättra kontroll på sin, psykiska hälsa. 

Professionella ser vinster i att ungdomar mer sanningsenligt symtommonitorerar i real tid, i 

jämförelse med retrospektiv självmonitorering i annan form, påskyndad behandlingsprocess och 

bättre behandlingsutfall.  

Slutsats: Vi tolkar resultaten så att vi ser en möjlighet för sjuksköterskor att möta ungdomar aktiva i 

ett milt till moderat självskadebeteende med hjälp av en skisserad mobilapplikation. En applikation 

för ungdomar, en m-hälsointervention, som underlättar för sjuksköterskor att förbättra 

omvårdnadsarbetet kring ungdomar aktiva i beteendet, med fokus på kommunikation och 

behandlingsutfall. De omsorgsinsatser och åtgärder som blir aktuella kan då anpassas efter 

ungdomarnas egna kulturella värderingar och olika livsstilar.  

Nyckelord: mobile phone, cellular phone, application, mHealth, telemedicine, mental health, 

psychiatry, self-harm youth.  
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Förkortningar och ordförklaringar  

 
Best-practices= bästa evidensbaserade sättet för 

 

Drop-outs = term som beskriver en person som väljer att avbryta och inte fullfölja en uppgift.  

 

E-Health= healthcare practice supported by electronic processes and communication. 

 

E-healthrecords= elektronisk patient journal 

 

Consistency= term för mättnad inom forskningsvärlden.  

 

Face to face= term för ett möte mellan två personer.  

 

FDA= Food and Drug Administration USA 

 

HIPAA= the Health Insurance Portability and Accountability Act 

 

In-vivo exponering = exponering i nutid. 

M-Health= förkortning för mobil hälsa, en term som används för att utöva medicin och folkhälsa 

som stöds av mobila enheter.  

 

M-Youth Health intervention= m-hälsa specifikt riktad till ungdomar.  

 

Mobilapp= en förkortning av termen mobilapplikation som används i dagligt tal.  

 

NSSI=non suicidal self-injury; ett självdestruktivt beteende som innebär att någon avsiktligt och 

upprepade gånger utsätter sig för självskada av psykiska orsaker som inte är socialt accepterade i 

personens miljö. 

 

Personal Cloud= personlig molntjänst 

 

Professionella= behandlare inom vården - olika yrkesroller  

 

Psynk=Psykisk hälsa, barn och unga- synkronisering av insatser 

 

Research= studie 

 

SKL=Sveriges kommuner och landsting 

 

Strikes and strokes= ros och ris 

 

TIPS projektet= Start 1993 med projektperiod 1997-2000 i Rogaland, Oslo och Roskilde kommun 

med ett preventivt arbetande team som introducerade lågtröskel erbjudande till aktiva intresserade. 

Syftet med projektet var att fokusera VUP tider (varaktighet av obehandlad psykos). Projekt-

ansvariga kunde påvisa att det är möjligt att organisera det psykiatriska arbetet i kommunerna så att 

man kunden upptäcka och erbjuda behandling av psykoser förhållandevis tidigt i sjukdoms-

förloppet.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvdestruktivt_beteende
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvskada
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Win-win= tvåsidigt fördelaktig mellan parter 



 

 

Inledning 

Självskadebeteende, även kallad NSSI (non hsuicidal self-injury) är en mångfasetterad sjukdom och 

problematik bland ungdomar. Debuten förknippas ofta med en 12-14 årig flicka som inte kan få 

utlopp för sina inre tankar, känslor och behov på annat sätt än att exempelvis skära sig. Beteendet, 

som förekommer även, något modifierat, bland pojkar är ett svårbemästrat område inom första 

linjens vård men också inom specialistvården (Selekman, 2009).  

 

Första linjens vård - ungdomsmottagning, skol- hälso- och primärvård har fokus på de milda till 

moderata sjukdomsfallen och tät uppföljning av dessa ungdomar. Specialistvården har ansvaret för 

de svåraste problemen och här har dialektisk beteendeterapi (DBT) behandling visat effektiva 

behandlingsresultat. Arbeten som professionella ofta bedömer som utmanande, svårt och 

resurskrävande (Bjärehed, 2012; Lindgren, 2011). Selekman (2009) uttrycker, att det är viktigt att 

professionella i arbetet med ungdomar uppträder med ett genuint intresse och vilja att förstå den 

unika historien bakom varje självskadebeteende. Det blir viktigt att förstå hur ungdomar lierar sig 

med likasinnade på nätet för att utbyta erfarenheter och lära av varandra till gagn eller ytterligare 

förtvivlan under ett sjukdomsförlopp. Professionella förväntas ta till sig det språkbruk som 

ungdomar använder och att lägga undan förutfattade meningar och normer för att nå allians med 

unga som skadar sig själva.  

 

Ejenäs (2012) menar, att det eskalerande informations- och innovationssamhället driver på hur 

människor väljer att kommunicera med vårdapparaten. M-hälsa för med sig en uppsjö av nya 

möjligheter för patienten. Linck (2013) visar på att en revolution är här och utvecklar ett 

resonemang kring hur m-hälsoteknologin kan hjälpa professionella och patienter inom 

vårdapparaten mot olika typer av win-win situationer. Situationer som kan handla om ökad och mer 

lättillgänglig kunskap för professionella, effektivare informationsutbyten och utbildning med syfte 

att förbättra samspelet mellan professionella och patienter. Men också ökad uppmuntran till 

självhjälp, eget ansvar och bättre behandlingsutfall bland patienter är viktigt.  Den professionella 

sjuksköterskans uppgift uppfordrar till engagemang, samlad kompetens, evidensbaserad praxis, 

omvårdnadsforskning, driv och nyfikenhet inför de mobila applikationer smartphones och läsplattor 

möjliggör under begreppet m-hälsa. Den professionella sjuksköterskan behöver engagemang och 

nyfikenhet, samt kompetens inför de möjligheter som m-hälsa kan ge.  
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Bakgrund  

Problemområde 

Psykisk ohälsa och självskadebeteende hos ungdomar och unga vuxna har ökat i Sverige under tre 

decennier. Det finns otillräckliga resurser och svårigheter att förstå problematiken inom den 

psykiatriska vården (Sjöström, Karlsson & Olausson, 2010; Åkerman, 2009). Socialstyrelsen visar 

2013 en ökning av unga personer 15-24 år som vistas på slutenvårdsenhet för sitt 

självskadebeteende. Detta är ett uppmärksammat och växande psykiskt hälsoproblem, säger 

Bjärehed (2012). Självskadebeteende växer på samma sätt i USA och ökningen bland amerikanska 

universitetsstudenter är dramatisk (Miller, 2005; Selekman, 2009; Shives, 2001).  

Prevalensen för självskadebeteende är svår att skatta då alla inte uppsöker vård och ungdomar kan 

skifta i symtom mellan självskada, drogbruk och ätstörningar (Selekman, 2009). Lindgren (2011) 

menar att prevalensen är osäker då alla som självskadar sig inte uppsöker vård och hänvisar till 

studier som visar att 4-6 % i en normalpopulation återfinns i beteendet och att 6 % av amerikanska 

universitetsstudenter är långvarigt aktiva i beteendet genom att exempelvis skära sig i handleden.  

Det finns flera försök att teoretiskt förklarar uppkomsten av beteendet. En av dessa är 

psykodynamisk teori, som härleder till brister under barns utvecklingsfas med upplevelser av 

utnyttjande, förlust, övergivenhet och frånvaron av en empatisk, intim, och nära relation. En annan 

teori, objektsrelationsteorin, förklaras utifrån relationssambanden mellan barn och föräldrar. Där 

barn som växer upp med responderande och uppmuntrande föräldrar utrustas med en 

värdighetskänsla som människa, medan barn som saknar detta under uppväxtåren, får svårt att se 

positivt på sig själva och brister i objektskonstans, skriver Lindgren (2011). Författaren visar på att 

en tredje teori, traumateorin, förstås utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser av trauma. 

Självskadandet blir då ett sätt att få kontroll över och reglera sina känslor kring upplevt trauma. 

Destruktivt beteende och genus 

Ett sätt att se på en självskadande tonårsflicka, menar Stål (2007) är att förstå det destruktiva 

beteendet utifrån en mognadsprocess. Lindgren (2011) menar att självskadande handlingar utförs i 

syfte att få ett psykologiskt behov uppfyllt då lidandet inte kan reduceras på annat sätt. Författaren 

menar att kvinnors attityder till kroppsideal, självkänsla och egna resurser inverkar på hur de kan 

hantera och minska risken för att hamna i social stress i samband med påverkan av 

kroppsidealiserande reklam. Bjärehed (2012) visar i sin studie bland skolungdomar starka samband 

mellan flickors självskadebeteende, ätstörningar och negativ kroppsuppfattning. Selekman (2009) 

beskriver, att kvinnliga ungdomar som är osäkra på sin sexuella läggning, har fyra gånger så stor 
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risk att utveckla självskadebeteende jämfört med ungdomar som inte är det, oavsett kön. 

Självskadebeteende är fyra gånger så vanligt bland kvinnliga jämfört med manliga ungdomar 

(Hawton & Rodham, 2006). Självskadande unga män har andra motiv än kvinnorna, säger Taylor 

(2003) och Lindgren (2011) då männen är en mer osynlig grupp som känner mera skam och 

använder allvarligare metoder. Exempelvis skriver Selekman (2009) att män söker efter spänning 

genom att hälla tändvätska på armen och tända på, rista in symboler på kroppsytan med icke sterila 

instrument och fortsätter så trots blåmärken, brutna ben och allvarliga skärsår. Heath, Toste, 

Nedecheva & Charlebois (2008) och Whitlock, Muelhenkamp & Eckenrode (2006) beskriver 

liknande extrema metoder och poängterar att män är aktiva i beteendet under kortare perioder och 

mindre frekvent över tid.  

Professionellt bemötande 

Lindgren (2011) visar resultat som beskriver hur självskadande kvinnor vill bli bemötta inom 

vården och hur professionella bör agera för att minimera risken för missförstånd och problem som 

ökar sannolikheten för att behandling fallerar. Med fokus på förståelse och förhållningssätt, är det 

viktigt att professionella söker efter orsakerna till beteendet, frågar om mående, talar öppet om 

beteendet, uppmuntrar till hälsosammare sätt att uttrycka behov på, visar tilltro och förmedlar att det 

kan bli bättre, motiverar till delaktighet i egen vård och vårdplanering samt ansvar för egna behov 

och handlingar. Professionella som är övertygade om att det går att övervinna ett 

självskadebeteende lyckas inge hopp hos dem som självskadar, föräldrar och sig själva. Ett hopp 

som professionella förmedlar genom att ställa öppna frågor, tala på ett icke fördömande sätt och 

lyssna på ett genuint intresserat sätt. De poängterar att interaktionen mellan dem och patienten är 

mer jämlik och tillfredsställande när de som professionella ser kvinnorna som experter och sig 

själva i en stödjande roll. Stödet kan handla om att hjälpa patienten att föra sin egen talan, uttrycka 

sina egna behov och att värna om patientens autonomi.  

Preventiva insatser 

I SKL:s handlingsplan, PRIO- psykisk ohälsa, prioriteras gruppen unga självskadande personer. 

Insatser för att utveckla, samordna och stärka den professionella kunskapen kring unga i ett 

självskadebeteende eller är i riskzonen (Regeringen, 2012). Målet är att förebygga, minska och att 

snabbare fånga upp beteendet. Myndigheten för vårdanalys har fått uppdraget att utvärdera planen 

fram till 2017 (Regeringen, 2013). Psynk är ett exempel på ett pågående utvecklingsarbete under 

2012-2014 med syfte att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga som har eller 

riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Kommuner och landsting ska kunna ge samordnade insatser 

till barn och unga som är i behov av det genom en samordnad individuell plan (SIP). Vilket 
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exempelvis kan handla om att en rektor eller skolsköterska initierar samordning när det 

framkommer att en elev är aktiv i ett självskadebeteende (SKL, 2014).  

M-hälsa framför e-hälsa  

Ejenäs (2012) pekar på att drivkraften bakom nya beteenden bland patienter och professionella är 

informations- och innovationssamhället och en förväntan om att fler ska sköta sina kontakter med 

hälso- och sjukvården genom sms, e-post, sociala medier, mobila applikationer m.m. Antalet 

hälsoinriktade applikationer för smartphones är en så snabbt växande marknad att amerikanska 

Food and Drug Administration (FDA) 2011 initierade lansering av riktlinjer för kvalitetssäkring och 

godkännande av dessa. Mobilens fördel som kanal och plattform har gjort m-hälsa, ett begrepp som 

syftar på användning av mobil kommunikation inom hälso- och sjukvården, vanligare än e-hälsa. 

Ett exempel på e-hälsa för ungdomar mellan 13 till 25 år finns i ungdomsmottagningen UMO.se. 

Utbredningen av smartphones gör att m-hälsa ökar kraftigt på en arena, beskriven som en 

internationell marknad för hälsoinriktade mobila applikationer i samspel med professionella inom 

vården. Där professionella styrda av internationell litteratur, evidensbaserad praxis och beslutsstöd 

är med och påverkar utformandet och utvecklingen av framtidens m-hälsa. På marknaden för m-

hälsa erbjuds idag exempelvis kognitiv beteendeterapi, mindfulness och självhjälpsprogram på 

teman depression och sömn.   

Lund-Fleiner (2013) skriver om applikationen ”stop selfharm”, som är utvecklad av en norsk 

psykolog och ska hjälpa patienter att undvika att självskada sig i kritiska situationer. Den bygger på 

principen att patienten känner sig själv bäst och kan förutspå när känslan att vilja självskada sig 

kommer. Tyvärr förhindrar inte detta att patienten fullföljer beteendet när det rationella omdömet 

sviktar och behovet ökar. Poängen är att hjälpa patienten att få kontroll över sina tankar om att 

skada sig genom inspelade ljudfiler som patienten kan lyssna till vid behov. Där ljudfilen innehåller 

behandlarens inspelade stämma som påminner patienten om varför han eller hon inte skall 

självskada sig.  

Linck (2013) menar att mobiltelefonen revolutionerar och förändrar sjukvården globalt, Gartner 

Research (2013) förutspår att ”personal Cloud ” kommer att ersätta pc:n som plats där individen 

lagrar innehåll, har tillgång till olika tjänster och hanterar sitt digitala liv. I sin modell presenterar 

författaren mobil applikationens fyra användningsområden inom hälsovården.  Dessa är 

professionellas utveckling genom aktiv träning, professionellas resurser inom vården, 

patientutbildning inom vården och marknadsföring av hälsa. Modellen hjälper professionella och 

patienter att hitta rätt typ av applikation då den kategoriserar applikations utbud. Författaren 

beskriver, att grund- och specialistutbildade sjuksköterskor i USA är vanliga användare av mobila 
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enheter i samband med att de är ansvariga vid överföring av stora mängder patientdata i 

elektroniska patientjournaler. Sjuksköterskor uppmanas också att aktivt ta del av den mobila 

tekniken och att utvärdera och implementera ”best practices” vid mobilapplikations användning. 

Författaren beskriver vikten av att sjuksköterskor tar del av och publicerar studier, för att belysa 

mobila applikationers effektivitet i att möta patientspecifika behov. 

Användandet av m-hälsa i arbetet med ungdomars psykiska ohälsa, har fångat vårt intresse. Vi har 

haft för avsikt att skissera ett förslag till en ungdomsvänlig mobilapplikation. En mobilapplikation 

som kan vara till hjälp vid behandling av självskadande ungdomar vid  första linjens hälsovård, då 

preventiva och tidiga insatser i arbetet med målgruppen är viktig. Forskning på området visar att 

flertalet av de applikationer som finns på marknaden innehåller behandlingsinterventioner som inte 

är evidensbaserade trots den översyn amerikanska  (FDA) och the Health Insurance Portability and 

Accountability Act (HIPAA) utför. Vi ser skissen som ett exempel på hur sjuksköterskor med hjälp 

av en evidensbaserad omvårdnadsintervention, ”en m-Youth Health intervention”, kan nå ungdomar 

aktiva i ett självskadebeteende. Detta är viktigt för att hjälpa och stötta dem till förbättrade 

behandlingsresultat. 

Syfte 

Denna studie syftar till att belysa kunskap om användande av mobilapplikationer (m-hälsa) i 

behandlingen av psykisk ohälsa och att presentera en skiss på en mobilapplikation som kan hjälpa 

sjuksköterskor i arbetet med ungdomar aktiva i ett milt till moderat självskadebeteende.   

Metod 

Tillvägagångssätt, artikelsökning och avgränsningar  

En litteraturstudie genomfördes för att besvara studiens syfte. Med utgångspunkt i förvärvad 

kunskap avsåg vi att skissera ett förslag på en applikation för ungdomar med självskadeproblematik. 

Vi fann dock inga relevanta artiklar med sökorden selfharm AND m-health trots att vi i sökarbetet 

använde oss av erfaren bibliotekarie vid Medicinska universitetsbiblioteket i Umeå.  

Artiklarna söktes i databaserna Ebsco och PubMed. Sökningar gjordes även i vetenskapliga artiklars 

referenslistor. Genomförd litteratursökning är baserad på Goodmans sju steg (Wilman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Det slutgiltiga urvalet av artiklar fick inte vara äldre än fem år +/ - ett år.  

Databassökningarna gjordes under november 2013 till januari 2014. Sökord som använts är mobile 

phone, cellular phone, application, mHealth, telemedicine, mental health, psychiatry, self-harm och 

youth.  Sökningarna har genomförts med olika sammansättningar av sökorden med booleska 
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operatörerna ”AND” och ”OR”. Begränsningarna har varit att artiklarna skulle vara skrivna med 

engelsk text, vara tillgängliga i full text via Umeå Universitetsbibliotek och med tidsintervallet 

2008-2014. Vi har valt att inte beställa och köpa artiklar utan använt de som är fritt tillgängliga i 

fulltext vid urvalsprocessen. Sökvägar och träffar presenteras i tabell 1 (bilaga 1). Vid läsningen har 

somatiska sjukdomstillstånd med typexempel som hjärtsjukdom och reumatism exkluderats. 

Anledningen till denna exkludering har varit uppfattningen att problemområdet handlar om 

självskada, en mångfacetterad diagnos inom fältet psykisk ohälsa där beteende, attityd och 

kognition bland användare - unga användare varit i fokus. Bipolär sjukdom, suicidrisk och 

suicidprevention har exkluderats motiverat av syftets avgränsning mot ett milt till moderat 

självskadebeteende. Även om vårt syfte har motiverat exkludering av suicidrisk och prevention, 

friskriver vi oss inte ifrån att vi med denna exkludering kan ha gått miste om artiklar, som har 

kunnat utgöra slutgiltiga urvalskriterier då begreppet selfharm är mångfasetterat. Ur ett 

vetenskapligt perspektiv kan begreppet selfharm innebära en hårfin gräns från begreppet suicidrisk.  

Urval och artikelgranskning 

Det slutgiltiga urvalet av artiklar från litteratursökningen har skett stegvis. Först har författarna 

granskat titlar och abstrakt. Artiklar vars abstrakt responderade med studiens syfte (urval 1) valdes 

ut för granskning och lästes i fulltext (urval 2). De artiklar vars resultat svarade mot studiens syfte 

inkluderades i analysen (artiklar till analys, bilaga 1). Vi har valt att fokusera psykisk ohälsa 

innefattande artiklar med studier baserade på depression, ångest, sömnstörning, copingstrategier, 

självskada och m-hälsa i litteraturstudien. Vi har valt bort artiklar med suicid och suicidprevention 

motiverat av vald målgrupp där fokus ligger på tidig upptäckt, debut och prevention i beteendet. 

Tolv artiklar uppfyllde slutgiltigt våra inklusionskriterier och användes i analysen. En överblick av 

dessa finns i tabell 2 (bilaga 2). Granskning av de valda studiernas resultat och 

kvalitetsbedömningen av dessa har baserats på Willman et al. (2006) och dess protokoll för 

kvantitativ och kvalitativ metod. Artiklarna bedömdes utifrån abstract, metod, resultat, diskussion 

och förekomst av etisk granskning. Artiklarna lästes igenom enskilt och granskades tillsammans 

utifrån protokollet. Betygssättningen genomfördes utifrån skalan; bra, medel eller dålig och sex av 

artiklarna erhöll betyget bra och sex medel, baserat på vår bedömning att de saknade etisk 

granskning och snarare ville illustrera och beskriva en aktuell lägesrapport kring användbarheten av 

m-hälso tekniken inom hälsoområdet. Sammanfattning och granskning redovisas i matrisen (bilaga 

3). 

 

Resultat kring m-hälsa i behandlingsarbetet med ungdomars och andra målgruppers psykiska 
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ohälsa, har varit vägledande i utformningen av den skiss som vi presenterar som intervention. I den 

återges ungdomsvänliga interaktiva applikations funktioner, som sjuksköterskor och andra 

professionella kan använda som ett alternativt arbetsverktyg i behandlingen av självskadande 

ungdomar, aktiva i ett milt till moderat självskadebeteende. 

 

Analys 

Med stöd av Forsberg och Wengström (2008) har vi gjort en analys av studiernas resultat. Analys av 

innehåll är användbar när man vill belysa ett fenomen och dess innebörd. I vårt arbete tänker vi oss 

fenomenet användning av m-hälsoteknik i arbetet med ungas psykiska ohälsa. Utifrån studiens syfte 

delades artikelinnehållet in i två domäner, vinster och förluster vid användning av m-hälsa vid 

behandlingen av psykisk ohälsa bland ungdomar. Därefter har artiklarna lästs igenom upprepade 

gånger och anteckningar förts om dess resultat. Anteckningarna lästes igenom flertalet gånger och 

en konsensusdiskussion kring teknikens användbarhet samt farhågor fördes. Textenheter plockades 

ut från de analyserade och antecknade studierna, enheter som resulterade i meningar med 

kärninnehåll som senare blev kategorier under respektive domän. Dessa textenheter och meningar 

analyserades utifrån likheter och skillnader som sammanfördes i åtta kategorier vilka erhöll rubriker 

i resultatet. Under domänen vinster finns kategorierna engagerade ungdomar kontrollerar egna 

hälsan, systematisk data stödjer behandlingsprocessen, effektiv självmonitorering, professionell 

feedback, ungdomsvänliga interaktiva funktioner, ökad förståelse och reducerad psykisk ohälsa. 

Under domänen förluster återfinns kategorierna missvisande m-hälsa, fel och risker.  

Resultat 

Vi har satt fokus på att hitta bra verktyg för gruppen. Smartphones, läsplattor och mobila 

applikationer utgör en naturlig del av ungdomars vardag och ungdomar lever mer eller mindre sina 

liv i dessa enheter. Vi ser att professionella kan komma in i ungdomens levda vardag via en mobil 

applikation. Samtidigt ser vi att teknologin kan vara ett effektivt sätt att understödja ungdomar i 

behandling och terapi. Då vi ser att utbudet av målgruppens ”face to face” möten med 

professionella snarare minskar än ökar som ett resultat av vårdapparatens omstrukturering och 

minskade resurser. I sammanställningen av resultaten framgår i huvudsak positiva upplevelser kring 

m-hälsointerventioner bland ungdomar.  Det negativa som framkommer visar på problem och risker 

när det gäller personlig integritet i samband med lagring av känslig data.   
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Vinster vid användning av m- hälsa i behandlingen av psykisk ohälsa 

Analysen tydliggör att användning av modern informationsteknologi är en trend som ökar i 

samband med evidensbaserade, förebyggande och tidiga interventioner samt i behandlingar och 

självhjälpsprogram. Utbudet av evidensbaserad patient vård och behandling visar ökad potential och 

innebär nya patientspecifika möjligheter och professionella utmaningar inom vårdapparaten.  

Smartphones erbjuder innovativa lösningar och ökad funktionalitet, som gör dem lämpliga vid 

informationsbaserade interventioner i stor skala, till patienter inom området för psykisk ohälsa 

(Harrisson, Proudfoot, Ping Wee, Parker, Pavlovic & Manicavasagar 2011; Price, Yuen, Goetter, 

Herbert, Forman, Acierno & Ruggiero, 2013). 

Harrison et al. (2011); Price et al. (2013); Reid, Kauer, Hearps, Crooke, Khor, Sand & Panton 

(2013) visar på att det är idealt att förebygga psykisk ohälsa under ungdomsåren genom tidigt 

insatta behandlingsinterventioner.  Då ungdomar som lider av psykisk ohälsa är en målgrupp, som 

själva ogärna söker behandlingshjälp men som grupp naturligt föredrar att kommunicera via egna 

smartphones. Med en applikation funktion som är designad för att hantera det stigma som generellt 

är förenat med att ta emot psykiatrisk vård, ökar sannolikheten för engagemang till behandling 

bland dem som inte tidigare sökt vård. Något som kan gynna ungdomar med psykisk ohälsa. 

Engagerade ungdomar kontrollerar egna hälsan  

Proudfoot, Parker, Pavlovic Hadzi, Manicavasagar, Adler & Whitton. (2010); Price et al. (2013); 

Reid et al. (2013) argumenterar för att utövare är intresserade av att använda en smartphone för 

monitorering av symtom vid psykisk ohälsa och vid egenvård. En ungdomsvänlig mobilapplikation 

visar hög nivå av engagemang och positiva attityder vid monitorering av stress och copingstrategier 

på ett individuellt och säkert sätt. Författarna visar i sina studier, att ungdomar föredrar 

självmonitorering av symtom och dokumenterar gärna en upplevd känsla i applikationen, vilket 

underlättar och spar tid i sättet att kommunicera och att återge dessa ”face to face” med 

professionella. Luxton, McCann, Bush, Mishkind, Reger & Russell (2011); Brusco (2012) betonar, 

att patienter kan få kontroll över sin hälsa då de kan välja vilken elektronisk information som de vill 

dela med vårdgivare eller professionella. Tekniken hjälper ungdomar att kartlägga och kontrollera 

humör i en humörjournal, en journal som även klarlägger mönster av sömn, ångest och 

läkemedelsanvändning bland användare. I en sju dagars uppföljningsstudie av Reid, Kauer, 

Dudgeon, Sanci, Shrier & Patton (2009), där ungdomar monitorerade humörsvängningar i en mobil 

applikation, visar resultatfynd att 76 % av deltagarna fullföljde monitoreringen under perioden. I en 

sex veckors uppföljningsstudie, av Harrisson et al. (2011) fullföljde 41 % av ungdomarna 

monitoreringen under perioden. Högre nivåer av ”drop-outs” är att vänta om en funktion som 
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möjliggör öppen access eller kontakt med professionella eller annan supportperson saknas. En 

ungdomsvänlig supportfunktion uppmuntrar och motiverar ungdomar att använda applikationen 

regelbundet vid självmonitorering av humör. 

Effektiv självmonitorering  

Harrison et al. (2011) skriver att självmonitorering av patientbeteenden, funktionsnivåer och 

psykiska symtom är en intervention som ger realistiska och sanningsenliga mått på humör- och 

beteendenivåer vilket ökar patientens vilja, tillgivenhet och tro på behandlingsprogram. 

Mobilapplikationen i studien var effektiv då symtom på stress, ångest, depression och andra 

psykologiska besvär minskade signifikant. Förmågan att själv bemästra psykisk ohälsa förbättrades 

genom ett interaktivt självhjälpsprogram, med tillgång till självmonitorering i real tid.  Studien 

stöder liknande resultat i studie gjord av Morris, Leen, Guilak, Labhard, & Deleeuw, (2010) som 

visar på bättre möjligheter att följa upp användares monitorering eller kartläggning av 

humörsvängningar under behandlingen.  

Systematiserad data stödjer behandlingsprocessen 

Möjligheten att systematiskt screena, lagra, mäta och överföra patientdata om självskattade 

psykiska funktionsnivåer, med exempel som lidande och inställning till behandling, kan överföras 

till professionella inför behandlingsstart. Det underlättar behandlingsval och upprättande av 

behandlingsplaner genom att kliniska bedömningar, monitorering av symtom, psykoedukation, 

färdighetsträning och patientutbildning hjälper professionella att kartlägga behandlingsprocessen 

(Luxton et al. 2011; Price et al. 2013; Reid et al. 2013).  Applikationens funktion kan ge ökade 

valmöjligheter vid olika behandlingsalternativ och erbjuda funktioner för integrering av 

konventionella behandlingar. Den hjälper patienter att monitorera och bedöma egna psykiska 

symtom och dela patientdata med professionella under behandlingen för att kartlägga dessa över tid 

och visuellt karaktärisera behandlingsutfall. Ett exempel är att en patient kan uppmuntras till 

exponeringsterapibehandling via en applikation utrustad med GPS funktion (Luxton et al. 2011; 

Watts, Mackenzie, Thomas, Griskaitis, Mewton, Williams & Andrews 2013).  

Brusco (2012) menar att den också möjliggör för professionella att monitorera patientens status, 

spela in och verifiera patientinformation och att söka fram läkemedel och dess biverkningar. Luxton 

et al. (2011) menar, att den möjliggör åtkomst till sammanfattad forskning så att professionella kan 

hålla sig uppdaterad inom specifikt forskningsområde.  

Professionell feedback  
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Harrisson et al. (2011); Luxton et al. (2011); Price et al. (2013) beskriver, att patienter som 

engagerar sig i och fullföljer terapirelaterade hemuppgifter samt bedömningar av egna symtom kan 

få uppmuntrande och motiverande feedback i real tid av professionella. I en hemuppgift, baserad på 

kognitiva tankeexperiment för återkoppling till en viss händelse, kan applikationen sända 

nyckelord, affirmationer och påminnelser till hjälp för patienter. När patienter sviktar coachas de i 

real tid vidare genom riktade förslag på hur de kan fullfölja övningen. Applikationens teknik 

möjliggör att ansluta patienter till hemuppgifter, beteendespårning samt utbildning, därmed kan 

”face to face ” möten med professionella fokusera på utveckling av färdigheter, problemlösning, 

samtal om nya utmaningar och revidering av mål för behandlingen. Luxton et al. (2011) säger, att 

behandlingen underlättas när en applikation inkluderar en inspelningsfunktion där hemuppgifter kan 

dateras. 

Ungdomsvänliga - interaktiva funktioner  

Boschen & Casey (2008); Luxton et al.(2011) menar, att textmeddelandefunktionens 

användningsområde ger en mångfald av möjligheter utöver dess assistans i samband med 

bedömningar. Text meddelanden kan sändas på överenskomna tider för att pusha patienter att 

fullfölja hemuppgifter och eller att sända in rapporter över självmonitorerad data. De kan ersätta 

telefonsamtal och eller ”face to face” kontakter när information behöver utväxlas. Ungdomar är 

generellt frekventa användare av textmeddelandefunktionen och en applikation som erbjuder 

psykoedukation via textmeddelanden hjälper ungdomar under behandling.  En applikation med 

dataspelfunktion kan förespråka och uppmuntra till positiva livsstil- och hälsorelaterade beteenden 

bland ungdomar.  

Harrison et al.(2011); Luxton et al. (2011); Price et al.( 2013) poängterar att applikation funktioner 

med instruktioner, övningar, påminnelser och support för patienter i emotionell kris hjälper patienter 

att hantera och uthärda krisen. Den kan underlätta för professionella att stå i närmare förbindelse 

med patienter i kris, genom att snabbare och effektivare samla in och respondera på kritiska 

patientdata om symtom, funktioner och beteenden. Applikationens funktion kan erbjuda patienter 

stöd och uppmuntran till insamling av situationsbaserad data, av professionella i ett försök att 

komma åt olika triggers bakom humör- och beteende mönster hos patienten. Den ger förbättrad 

symtom monitorering under behandlingen, då felkällorna minskar när patienter bedömer och 

monitorerar sina psykiska symtom i real tid vid jämförelse med en retroaktiv självmonitorering. 

Samtycke och tilltro hos patienter förbättras signifikant när elektronisk dagbok i real tid för 

monitorering av aktiviteter används. Applikationstekniken ger patienter möjlighet att träna olika 

färdigheter samtidigt som de får professionella instruktioner som förstärker färdighetsträningen. 
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Med interaktiva funktioner i real tid ges vinster i behandlingsutfallen då patienter ofta upplever 

kritiska händelser mellan ”face to face” möten.  Reid et al. (2013) beskriver, att en ungdomsvänlig 

applikation som har en supportguide för ”in vivo exponering”, där professionella kan initiera ett 

televideosamtal för att successivt hjälpa tonåringen igenom en utmanande exponeringsövning, ger 

vinster i real tid vid bedömning och behandlingsutfall.  

Ökad förståelse – reducerad rädsla -minskad psykisk ohälsa 

Luxton et al. (2011) betonar, att professionella rekommenderas använda kliniska riktlinjer för 

bedömning av patientrisk och noggrant överväga vilka patienter som kan vara behjälpta med 

applikationstekniken. Brusco (2012); Harrison et al. (2011) pekar på att utvecklare i större 

utsträckning, tar till sig de krav som professionella har inom sina respektive hälsotjänsteområden 

och arbetar vidare med m-hälsa. Luxton et al. (2011) rekommenderar, att behandlare, professionella 

och forskare implementerar tekniken i praxis samtidigt som policyfrågor utvärderas tillsammans 

med att frågor kring privat sfär och etik lyfts och debatteras.  

Erfarenheter visar att patienter inför avslutad behandling ofta drabbas av rädsla, osäkerhet och en 

ökad risk för återfall.  Applikations teknik som ger patienter fortsatt tillträde till tidigare 

behandlingsinterventioner även efter avslutad formell behandling har positiva effekter. En 

evidensbaserad behandling som inkluderar en inspelningsfunktion av tidigare möten med 

professionella som patienter kan ta del av senare, är ett exempel (Luxton et al. 2011; Price et al. 

2013).   

Reid et al. (2013) visar resultatfynd på att professionellas förståelse för patienters psykiska ohälsa 

ökade och att de fick hjälp att få en signifikant bättre bild av patienters aktuella funktionsnivåer. 

Brusco (2012); Harrison et al. (2011) menar, att m-hälsa ligger under kvalitetssäkring, översyn och 

reglering utifrån typ, vad den möjliggör och till vem den är avsedd genom amerikanska HIPAA och 

FDA. M-hälsa växer med färre hinder jämfört med e-hälsa, då socioekonomiska och demografiska 

hinder saknas i de globala nätverk som i real tid ger patienter tillträde till elektroniskt 

psykoterapeutiska strategier och support närhelst behov uppstår. Progress i framtidens mobila 

applikationer kommer att generera fördelar och en signifikant effekt på hälsovården. 

Implementering av mobiltelefonbaserade interventioner har potential att förbättra psykiskt 

välmående. Boschen & Casey (2008) menar, att mobiltelefoner som enheter har egenskaper som gör 

dem lämpliga i samband med terapi och övriga behandlingsinterventioner då de är små, bärbara och 

personliga, billiga i drift, användarvänliga samt programmerbara.  
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Förluster vid användning av m-hälsa i behandlingen av psykisk ohälsa  

Missvisande m-hälsa 

En mängd applikationer som används vid behandling av psykisk ohälsa förekommer, däremot är det 

sällsynt att dessa innehåller evidensbaserade interventioner. Analyserade artiklar beskriver att det 

finns applikationer som innehåller felaktig information. Dessa tillhandahåller bedömningskriterier 

och behandlingar som inte är evidensbaserade, då utvecklingen av evidensbaserade interventioner i 

applikationer går långsamt. Användare följer inte alltid rekommendationerna att söka information 

om applikations utvecklare för att få en uppfattning om dess kvalitet. Vid utvecklandet av m-hälso 

interventioner är det viktigt att professionella och applikations utvecklare ser över frågor kring 

säkerhet, privat sfär, kompatibilitet m.m. Så att den fortsatta utvecklingen av m-hälsa vilar på 

evidensbaserade grunder och kvalitetssäkringen kan tryggas (Harrison et al. 2011; Luxton et al. 

2011; Watts et al. 2013). 

Fel och risker  

Luxton et al. (2011) säger, att tekniska fel som uppstår i applikationen (urladdat batteri och brutna 

samtal) ökar sannolikheten för att patienter i kris fallerar i behandlingen.  En applikation möjliggör 

för professionella att stå närmare i förbindelse med patienter i kris. Där professionella snabbt kan 

hämta data om symtom med hjälp av en checklista över patientbeteenden, ökar sårbarhet och risk i 

arbetet. Viss risk föreligger när professionella inte tydligt redogör vilka förväntade svarstider 

patienter har att förhålla sig till och vilka riktlinjer som gäller utanför kontorstid. Professionella kan 

undvika att informera patienter om hur kliniken samlar in patientdata, hur data används när kliniken 

erhållit den och om vikten av att få in patientens samtycke till detta innan behandling.  

Brusco (2012) påpekar risken för att professionella kan överföra patientdata på ett okontrollerat sätt 

till andra aktörer utanför det säkra nätverket. Vilket kan resultera i sårbarhet för patienter och risk 

för indragen yrkeslegitimation. 

Skiss –M- Health Intervention 

Inledning 

Vår skisserade mobila applikation innebär en första linjens hjälp för ungdomar i målgruppen. Den 

är en hjälp för ungdom i behandling eller terapi med professionell. Den är också en hjälp till 

professionell behandlare då enheten samlar, lagrar och tillgängliggör data. Tillgång till data kan 
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hjälpa professionella att kartlägga fortsatt behandlingsprocess utifrån måluppfyllelse av 

behandlingsinterventionen. Applikationen innehåller gränsvärden som kan utlösa larm både till 

ungdomen som användare och till professionell behandlare. Därigenom kan behandlingshjälp 

erbjudas på basis av de behov som dyker upp hos ungdomen, och inte enbart på det som 

framkommer ”face to face”, vid textmeddelandeutbyten och under samtalsbehandling. 

Design 

 

Depression     Profil: 

    

  Ångest       

                

  Sömn       Dagbok: 

               

  Självskada                                                      Hemläxa: 

              

  Mindfulness 

              

Bild 1: Information finns under respektive rubrik samt   Bild 2: I denna vy skrivs en personlig profil in. 

aktuella länkar till varje område. Under rubriken    I dagboken skrivs korta daganteckningar, så som,  

sömn och mindfulness finns även övningar.    Tankar, känslor och händelser. Kan larma vid behov. 

 

I sin studie, skriver Sundet (2010) om SRS (session rating scale) och ORS (outcome rating scale). 

SRS fokuserar på en terapeutisk allians i patientrelationen och inbjuder användaren att ge feedback 

på den just avslutade sessionen, (bild 3). I fyra punkter inbjuder SRS till utvärdering av 

känslomässiga band, avtal om mål och metoder samt uppmanar patienten att utvärdera den totala 

sessionsupplevelsen. ORS inbjuder användaren att gradera och ge feedback kring egna känslor och 

välmående. Även den innehåller fyra punkter; personligt välbefinnande, familj och andra nära 

relationer, arbete/ skola och vänner samt livet som helhet (bild 4). Resultatutfallet informerar 

kliniker, på en session till session basis, om utvecklingen av det terapeutiska arbetet. Poäng 

beräknas genom att summera varje post märkt från vänster till höger med en maximal poäng av 10. 

Den totala poängen (välbefinnande) är 40 och den kontinuerliga utvecklingen av 

behandlingsresultatet visas genom en grafisk kurva. Poäng under 25 indikerar att ett terapibehov 

finns. En kliniskt signifikant förändring mot patientens återhämtning, uttrycks med en ökad 

värdering av mer än 5 poäng; återhämtningen uttrycks av en rörelse från under 25 till över 25 
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poäng. Ingen patientutveckling innebär scoring inom ett område på 5 punkter jämfört med den 

ursprungliga poängen och skadlig utveckling uttrycks genom en minskning på mer än 5 poäng.  

Applikationen innehåller både ORS och SRS som Janse, Boezen-Hilberdink, van Dijk, Verbraak & 

Hutschemaekers (2014) visar i sin studie har stark internationell samstämmighet, vilket återspeglar 

en stark kohesion. SRS och ORS visar även tillfredsställande test-retest reliabilitet. 

 

   

Skattning av samtal  

Session Rating Scale (SRS)  

             Var vänlig och skatta dagens samtal genom att  

sätta en markering på linjen – 

 sätt markeringen i det läge som bäst stämmer 

 med din upplevelse:  

 

Relation  

|.............................................................................|  

Mål och ämnen  

|..............................................................................|  

Sätt att arbeta eller Metod  

|..............................................................................|  

Allmänt  

|...............................................................................|  

 

 

                                                                                             Bild 3: Session rating scale 

                                                                       Skattar senaste samtalet med behandlare genom att markera på linje 

                                                                        under varje rubrik. Bäst till höger, sämst till vänster, visas sedan 

                                                                        resultat och förändringar grafiskt. 
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Skattning av förändring  

 Outcome Rating Scale (ORS)  

När du ser tillbaka på den senaste veckan – inklusive idag –  

kan du då hjälpa oss att förstå hur du har haft det, genom  

att markera på skalorna hur du upplever att det har  

fungerat för dig, inom följande områden i ditt liv:  

 

Individuellt  

|.........................................................................|  

Nära relationer  

 |........................................................................|  

Socialt  

|..........................................................................|  

Allmänt  

|..........................................................................|  

 

                                                                   Bild 4: Outcome rating scale 

                                                 Skattar hur måendet varit den senaste veckan, eller senaste samtalet. 

                                                                        Genom att markera på linjen under respektive rubrik, bäst till höger, 

                                                sämst till vänster, visas sedan resultat och förändringar grafiskt. 
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Flödesschema - informationsutbyte, kommunikation samt innehåll 

 
 

 Depression      Information om  

   varje område var för sig. 

 Ångest       samt länkar till relevanta 

   sidor och övningar. 
  

 Sömn 

 

  
 Självskada 

 

 

 Mindfulness 
 

 

 

 

 Skattning av förändring  

 (ORS)    Visar förändring grafiskt  
        och kan läsas av behandlare   Ungdomen kan 

          uppmanas kontakta 

Om försämring visas    behandlaren. 

  Skattning av samtal  ”röd flagg” hos behandlaren. 
 (SRS) 

 

 

 
 Dagboken   Skriva i dagboken som kan  

 Hemläxa    läsas av behandlaren. Hemläxa 

     kan också följas. Vid minskad  

     aktivitet eller vid oroande beteende 
     eller tankar visas ”röd flagg”. 

 

 

 
         

          Vid ökad självskada 

          eller om behandlaren 

          anser det nödvändigt 
                           Avslut          kan ungdomen remitteras 

          till specialistpsykiatri. 

          All datainformation kan då 

          följa med i applikationen. 
 

Bild 5: Beskriver flödet i applikationen. 

Under varje rubrik (depression, ångest, sömn självskada och mindfulnes) finns information kring varje område samt övningar.  

Vid skattning av ORS och SRS visas grafiska resultat som snabbt visar förändringar i det psykiska måendet men också alliansen med behandlaren. 

Korta daganteckningar och hemläxa kan följas av behandlaren, vid försämring kan både ungdomen och behandlaren varnas. Om tillståndet försämras 

så markant att specialistvård krävs, följer all information med ungdomen via applikationen. Alternativt att ungdomen mår så bra att avslut är möjligt.  
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Systemet/Applikationen bör innehålla: 

  

Personupplysningar- personidentifikation 

 Ljud-/videofiler 

 tidigare ”face to face” möten med professionell behandlare, avslappningsövningar, annat terapeutiskt 

behandlingsmaterial som patienten kan spela/ ta del av vid behov 

 Spel  

 Dagbok 

 som är speciellt utvecklad för att kunna sända varningssignal till professionell behandlare när 

förutbestämda gränsvärden överträds .  I tillägg kan den ge värdefull information om en patients 

behandlingsutveckling över tid.  Samt ge grundläggande information kring uppföljningssamtal face 

to face med professionell behandlare. Indikera om patienten skall överföras till högre omsorgsnivå- 

annan parallell behandling- specialistbehandling.  Kan också innehålla olika typer av feedback från 

professionell behandlare ”strikes and strokes”.  Dessa definieras och avtalas av professionell 

behandlare.  

 Annat material 

 som används i terapi inom målgruppen och som patienten kan använda på egen hand (ex. 

exponeringsterapi). 
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Miljö  

Ungdomar aktiva i ett självskadande beteende (mild till moderat). 

 

  

  

 

 

              

     

 

          Chatrum (moderator)                        Professionell behandlare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WEB 

 

Databank 

Personal Cloud lagringsenhet 

patient-data och informationsutbyte, 

ny kunskap, best-practics, m.m.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet av studier gjordes utifrån 111 artiklar varav 12 med kvalitativ och kvantitativ ansats ansågs 

relevanta för vår litteraturstudie. Dessa studier valdes då vi fann dem i överensstämmelse med syfte 

och problemområde; ”att belysa kunskap om användande av (m-hälsa) i behandlingen av psykisk 

ohälsa och att presentera en skiss på en mobilapplikation som kan hjälpa sjuksköterskor i arbetet 

med ungdomar aktiva i ett milt till moderat självskadebeteende ”. Studierna var från Canada, USA, 

Australien och Norge och skrivna på engelska. Inga av studierna var äldre än sex år vilket vi anser 

stärker trovärdigheten då våra resultat är baserade på aktuell forskning från 2008-2014. Vi fann inga 

artiklar inom området självskada och m-hälsa, vilket kan ses som en brist i arbetet samtidigt som vi 

öppnar upp för ett nytt forskningsfält. Artikelsökningen utökades till att omfatta en bredare 

infallsvinkel kring psykisk ohälsa och m-hälsa. Sökningen resulterade i flera artiklar om bipolaritet, 

beroende, HIV samt somatiska sjukdomar, vilka vi exkluderat i vår litteraturstudie. Resultat har fått 

utgöra basen i den skiss vi presenterar, ett förslag på hur professionella kan arbeta preventivt med 

målgruppen. Kvalitetsbedömning av valda artiklar är baserade på Willman et al. (2006) och 

betygsatta utifrån omdömena bra, medel och dålig. Bedömningen bra har sex av de valda artiklarna 

fått och bedömningen medel, de resterande. För att få omdömet bra skall artikeln innehålla ett 

abstract, en metod, ett resultat, en diskussion samt vara etiskt granskade. Vårt medelomdöme 

avseende resterande artiklar, har vi baserat dels på, att de har en beskrivande och informativ ansats 

och dels saknar ett etiskt resonemang. Vi har valt att använda dessa då de gett oss informativ och 

saklig fakta. En av artiklarna var delfinansierad av Sony Ericson vilket kan påverka artikelns 

trovärdighet. Resterande artiklar saknar vinstintressen, har finansierats med forskningsanslag och 

det styrker trovärdigheten i våra resultat.     

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa användningen av m-hälsa i behandlingen av psykisk ohälsa 

och att presentera en skiss över hur professionella kan använda en mobilapplikation i arbetet med 

ungdomar aktiva i ett milt till moderat självskadebeteende.  

Sjuksköterskans fokus på ett nära stödjande, genuint intresserat och relationsfokuserat 

förhållningssätt till unga patienter är viktigt under behandlingsprocessen. Ett arbete som vilar på 

hälso- och sjukvårdens främsta mål, att göra gott i handling genom att bota, lindra och alltid trösta. 

Tröst innebär att som professionell finnas till genom sjukdomens olika faser och förståelse kräver 

inte många ord utan snarare lyhördhet, omsorg, närvaro, kontakt, bekräftelse och återupprättelse. 
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Tillit kan nås genom att sträva efter att ersätta tidigare negativa erfarenheter och visa att det finns 

hopp om förändring i det destruktiva beteendet (Ottosson, 2006; Överland, 2011).  

I arbetet kring behandlingen av ungdomar aktiva i ett milt till moderat självskadebeteende finns 

olika professionella. En sjuksköterska vid en ungdomsmottagning, en skolsköterska eller en 

sjuksköterska inom första linjens vård kan vara de professionella som i ett tidigt skede möter 

självskadande ungdomar. I det arbetet finns potential att utveckla stödverktyg, omvårdnad och 

kommunikation. I omvårdnaden kan sjuksköterskan med hjälp av en mobilapplikation motivera, 

engagera, uppmuntra och utbilda tonåringen till samarbete vid insamling av, och kommunikation 

kring värdefull information. Det kan, beskriver Miller (2005); Selekman (2009); Åkerman (2009) 

handla om hjälpande faktorer när tonåringen beskriver sina intressen, egenskaper, betydelsefulla 

relationer och förebilder. Boschen et al. (2008); Luxton et al. (2011); Reid et al. (2013) visar på att 

ungdomar är komfortabla med att använda textmeddelande- och applikationsfunktioner i en 

smartphone, när de skall beskriv en känsla, ett symtom eller ett mått på egna färdigheter. Proudfoot 

et al. (2010); Reid et al. (2013), menar att detta kan hjälpa professionella att snabbare kartlägga 

problematiken runt ett självskadebeteende, vilket kan vara positivt i den fortsatta 

behandlingsprocessen. Ungdomars ”face to face” möten med professionell behandlare kan då 

fokusera på nya utmaningar, färdighetsträning och revidering av behandlingens mål, vilket 

tydliggörs i resultatet.  

 

Fokus på tidiga insatser inom vårdapparaten, menar Berg, Eikeseth, Johnsen & Restan (2007) kan 

exemplifieras i vinsterna med TIPS projektet. Ett projekt, där det framkom att det var möjligt att 

organisera det psykiatriska arbetet inom kommunerna så att vårdapparaten uppdagar och erbjuder 

behandling tidigt i ett sjukdomsförlopp, vid psykoser. På liknande sätt ser vi m-hälsa, som ett 

verktyg professionella kan dra nytta av i arbetet med att möta och behandla ungdomar, tidigt i sitt 

självskadebeteende. Där m-hälsa understödjer omvårdnaden och kommunikationen i behandlingen 

av vår målgrupp.  

Det ömsesidiga förtroendet och tilliten är viktig vid allians i samarbetet mellan självskadande 

ungdom och professionell behandlare. Lindgren (2011), säger att det är viktigt med förståelse bland 

professionella och ett förhållningssätt vid bemötandet av ungdomar som är adekvat utifrån varje 

specifik situation kring ett självskadebeteende, en etisk, mångfacetterad och många gånger svår 

uppgift. Rokenes & Hansen (2011) beskriver, att professionella samtal kring upplevelser måste 

fokusera på utveckling, tankar och kunskap om hur en människa utvecklas. Av resonemanget följer 

att ungdomar måste ges tillfälle att få reda i sina upplevelsestrukturer, vilka pågår över tid under 

ungdomars liv och hänvisar till Sterns teori. Den beskriver ett sätt att se samspelet mellan 
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upplevelser, emotioner och självupplevelser hos ungdomar.  

I Sterns modell för självutveckling återfinns kärnan, den att ungdomar utvecklas i en ständigt 

löpande process. En process där affekterna är centrala tillsammans med olika sätt att uppleva sig 

själv och bygga sin självupplevelse på, i mötet med andra människor. Sterns livsteman förtydligar 

att barnet redan från födseln är en aktiv samverkanspart med behov av att bli förstådd, sedd och 

bekräftad (Jerlang, 2008). Vi ser att det blir viktigt att professionella i behandling av självskadande 

ungdomar har insikt i Sterns teoretiska referensram. En subjektivt upplevd händelse i dåtid påverkar 

upplevelser av idag på motsvarande sätt som upplevelser idag inverkar på framtida händelser och 

livserfarenheter. Ur ett behandlingsperspektiv, ser vi vikten av kunskap om utvecklingspsykologi 

bland professionella, som en av nycklarna till adekvat förståelse av ungdomar, fast i ett milt till 

moderat självskadebeteende.  

 

Ett beteende av idag, som Berg et al. (2007) argumenterar kring affektreglering. Författarna säger, 

att ett självskadebeteende är en ändamålsenlig affektreglering, ett konkret uttryck för att kunna 

härbärgera och bearbeta svåra känslor, minnen och situationer, dock en destruktiv problemlösning. 

Där professionella måste förstå mekanismerna bakom beteendet och acceptera att det fyller ett 

behov. Man måste i samspel utrusta patienten med andra tekniker för att klara av och uthärda sin 

inre smärta på.  

 

Ungdomars väg mot vuxenlivet och självständighet kantas av idel överraskningar på gott och ont. 

Vi tror att ungdomar utan önskan eller avsikt kan dras in i ett missbruk och ser också en parallell i 

ungdomar med tidig debut i ett självskadebeteende. Selekman (2009) beskriver, att det bland 

universitetsstudenter endast krävs en till två karismatiska aktiva självskadande ungdomar för att 

beteendet skall få fotfäste och gripa taget om fler.  

 

Rokenes & Hansen (2011); Åkerman (2009) resonerar kring fenomenet upplevelsestruktur. 

Författarna beskriver svårigheterna för ungdomar att tygla och bearbeta känslor, kontrollera ilska 

och hantera affekter under ungdomstiden, beteenden som av professionella tolkas som norm och 

väg vidare mot vuxenlivet. Graden av sårbarhet bland ungdomarna varierar med egen 

utvecklingsnivå kring förmågan, att hantera eller härbärgera olika utmanande situationer Det svåra 

och riskfyllda i professionellas arbete med ungdomar kräver att behandlingsinterventionen, m-

interventionen vilar på etiska och evidensbaserade grunder. 
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Styrkor, begränsningar och etik 

Vi ser att analyserade artiklars innehåll inte handlar om unga självskadande ungdomar i mild till 

moderat aktivitet, något som med kritiska läsares ögon skulle kunna uppfattas som en begränsning 

med arbetet och relatera till frågor som rör trovärdigheten kring vår skiss.  Som författare har vi lagt 

fokus på att belysa möjligheterna med en mobilapplikation, men ser samtidigt vidden av flertalet 

etiska frågeställningar och dilemman som finns förknippade med valt problemområde. Då vår 

avsikt har varit att belysa ett fenomen, ser vi att vi kan friskriva oss ifrån, att ytterligare penetrera 

etiska dilemman och ställningstaganden. 

Klinisk användbarhet 

Vi tror att vår skisserade applikation är en hjälp för att lyfta både kunskapsnivå och 

behandlingsutfall till gagn för, både destruktiva ungdomar och professionella behandlare, 

exempelvis sjuksköterskor. De preventiva och framförallt tidiga insatserna vid ungdomars debut i 

ett självskadebeteende, blir allt viktigare i de professionellas arbete. Då riskerna blir stora och etiskt 

svåra, om ett milt till moderat självskadebeteende tillåts växa okontrollerat, bland ungdomar utan 

vare sig professionellt ansvar, egenansvar, stöd från nätverk eller familj. Konsekvenserna av detta 

talar sitt tydliga språk, tycker vi och ser kopplingen till fakta, den att självskadeproblematik är trend 

som under decennier varit kritiskt växande. Vi vill med vår skiss markera ett alternativt sätt för 

professionella att arbeta med mild till moderat självskadeproblematik. Vi ser att de preventiva och 

tidiga insatserna vid ungdomars debut i beteendet bör ytterligare belysas. När det handlar om att 

knyta an till erfarenhetsbaserad kunskap och utveckling kring problemet måste vi alla hjälpas åt. 

Vår intention med arbetet är skapa intresse bland professionella, och uppmuntra området hälso- och 

sjukvård, specifikt psykiatrin att ta del av arbetet.  

Förslag på vidare forskning 

Vi ser att m-hälsotekniken gör något med attityd, förhållningssätt och hjälpande eller friskfaktorer i 

behandling. Resultat visar på att ungdomar genom m-hälsa får möjlighet att träna upp sina 

färdigheter och att tilltron till behandling ökar. Tekniken öppnar för successivt ökad aktivitet, 

egenansvar och måluppfyllelse bland ungdomar, vilket ger effekter i deras beteenden och 

aktivitetsgrad. Detta krävs dock mer forskning kring. Sannolikheten för att de själva vänder sig till 

hälsocentral vid förhöjd risk för självskada kan öka. Huruvida professionella ser den möjligheten av 

m-hälsotekniken under första linjens vård eller inte, handlar också om det är etiskt försvarbart att 

förvänta sig detta val av ungdomar. Professionella bör fundera kring vad som kan minska 

ungdomars självständighet i dessa situationer och riskerna med dem. En annan viktig del i den 

fortsatta forskningen är att hitta evidensbaserade metoder för att utveckla m-hälsotekniken, specifikt 
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kring självskadebeteende. Samt att försöka finna nya sätt att implementera dessa innovativa 

metoder i den kliniska vardagen. Baserat på vårt arbete, menar vi, att det finns en potential inom 

området för psykiatrisk behandling med teknologi som ungdomar använder. Vi tror att det kan vara 

ett bra alternativ i en tid, där prevalensen kring självskadebeteende ökar snabbare än utbildningen 

av professionell personal. Men för att verkligen kunna kravspecificera och kvalitetssäkra en god 

mobilapplikation, krävs att man etablerar en specialistgrupp bestående av personal från alla led 

under en behandlingsprocess.  
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Bilaga 1. Tabell över sökresultat.  

Databas sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Till analys 

Pubmed mobile[Title] 

AND 

phone[Title] 

AND 

application[Title

] AND 

assessment[Title

] AND 

management[Tit

le] 

3 1 1 1 

Ebsco  (mobile phone) 

AND depression 

AND CBT 

13 2 1 1 

Ebsco (mHealth) AND 

(Health care) 

Filters: Link to 

full text 

25 2 2 0 

Ebsco Celullar phones 

AND Health 

Care Delivery 

AND Online 

Therapy 

8 2 1 1 

Ebsco ((mobile 

cellular)) AND 

psychiatry 

Filters: Link to 

full text, 2008-

2014 

16 4 3 2 

PubMed ((mobile phone) 

AND 

(Thechnology-

based care) 

AND mealth 

1 1 1 1 

Ebsco (mental health) 

AND (mobile 

phone) AND 

psyhiatry 

Filters: Linked 

full text, 2008-

2014 

29 2 2 1 

Ebsco 

 

 

ors AND srs 

Filters: 2010-

2014 

10 3 2 2 

Referenslistor  6 4 3 3 

Totalt  111 18 16 12 
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Bilaga 2. Granskning och kvalitetsbedömning. 

Författare, år, 

tidskrift 

Titel Syfte Metod  Resultat  Kvalitet 

Brusco, J.M. (2012).  

AORN Journal. 

Mobile Health 

Application 

Regulations and 

Compliance. 

Inte bara vårdens 

professionella 

adresserar krav inom 

sina respek-tive 

tjänste-områden, så 

även utvecklare har 

börjat arbeta med 

mobilappar för samma 

ändamål. Patienter har 

möjlighet ta kontroll 

över sin  hälsa genom 

elektroniskt tillträde 

till egen 

hälsoinformation, som 

kan delas med 

vårdgivaren. 

Deskriptiv och 

informativ ansats. 

Mobilteknologin 

tillåter individer och 

organisationer att 

etablera nya på det 

personliga och 

professionella planet. 

Frågor om säkerhet 

och privat sfär blir 

alltid aktuella när det 

gäller att överföra data 

om personlig eller 

sekretessbelagd 

information. Mobila 

hälsoinriktade appar 

kommer att genomgå 

motsvarande nivå av 

översyn och reglering 

genom amerikanska 

HIPAA och FDA 

baserat på typ av app, 

vad den gör och för 

vem den är ägnad att 

hjälpa 

Medel 

Boschen, M.J. & 

Casey, L.M. (2008). 

Professional 

Psychology: Research 
and Practic. 

The Use of Mobile 

Telephones as 

Adjuncts to Cognitive 

Behavioral 
Psychotherapy.  

Beskriva specifika 

områden där CBT kan 

öka genom ny teknik. 

Summera 
karaktäristiken hos 

denna ideala terapi 

förbättrare.  Utvärdera 

befintlig litteratur om 

användning av 

mobiltelefoner samt 

undersöka potentiella 

områden för CBT 

applikationer. 

Litteraturstudie med 

sökorden CBT, mobile 

telephones, cellular 

telephones, homework 
adherence, ecological 

momentary 

assessment. 

Sammanfattar kliniska 

riktlinjer vid 

användning av 

mobiltelefon vid CBT. 
Tillhandahåller 

rekommendationer om 

användning av mobil 

(app) tekniken som en 

övertygande bana både 

vid klinisk praxis och 

för forskningsändamål 

Medel 

Harrisson, V., 

Proudfoot, J., Ping 

Wee, P., Parker, G., 

Pavlovic, D.H. & 

Manicavasagar, V. 

(2011).  Journal of 

Mental Health. 

Mobile mental health: 

Rewiew of the 

emerging field and 

proof of concept study. 

Ge en översikt av fältet 

mobil psykisk ohälsa.  

Visa på potentiellt 

användande och effek-

tivitet av mobiltelefon 

,webbprogram, i studie 

för att bedöma 

hantering av 

mild/moderat stress, 

ångest, och depression. 

Kombinerad 

kvantitativ och 

kvalitativ metod. Med 

innehåll av online 

frågemanual samt 

telefonintervjuer för att 

undersöka deltagarnas 

syn på programmets 

användbarhet och 

effektivitet.. 

Preliminära analyser 

visade att deltagares 

symtom på stress, 

ångest, depression och 

allmänna psykiska 

besvär minskade 

signifikant vid an-

vändningen av ”My 

Compass”. 

Signifikanta 

förbättringar visades 

även när det gäller 

egen effektivitet och 

funktionalitet.     

Bra 

Janse, P., Boezen-

Hilberdink, L., van 

Dijk, M.K., Verbraak, 

M.J.P.M. & 

Hutschemaekers, 

G.J.M. (2014).  

European Journal of 

Psychological 

Assessment 

Measuring Feedback 

From Clients- The 

Psychometric 

Properties of the Dutch 

Outcome Rating Scale 

and Session Scale. 

Utreder giltigheten och 

tillförlitligheten i de 

holländska ORS och 

SRS i ett stort urval av 

försökspersoner (n = 

587) patienter från en 

psykiatrisk   

sjukvårdsorganisation I 

öppenvård. 

Resultaten jämförs 

med de tidigare 

holländska och 

amerikanska studier. 

 Bra 

Luxton, D.D., 

McCann, R.A., Bush, 

N.E., Mishkind, M.C., 

Reger, G.M. & Russell, 

A. (2011).  Journal of 

professional 

mHealth for Mental 

Health: Integrating 

Smartphone 

Technology in 

Behavioral Healthcare.  

Presentera en  översikt 

av smartphone 

användningen inom 

beteende hälsovården 

och möjligheter för att 

integrera mobil-

Utifrån den snabbt 

växande användningen 

av smartphones är 

appar användbara vid 

symtombedömning, 

psykoedukation, att 

Smartphone teknologi 

kan överträda policies 

vid ”Telemental 

healthcare”. 

Studiefynd visar att 

TMHC kan levereras 

Bra 
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Psychology,  teknologin i klinisk 

praxis. Med 

begränsningar, 

frågeställningar och 

rekommendationer.  

lokalisera resurser, 

spåra behandlings-

framgång. Telepsykisk 

hälsa med funktionen 

två- vägs 

kommunikation. 

till icke traditionella 

platser på ett säkert 

hanterbart sätt genom 

att demonstrera 

säkerhet och 

användningssätt.  App 

designad för att stödja 

specifik behandling 

kan minska hinder hos 

utgivare och del-

tagande patient. 

Potential att bättre 

tillmötesgå olika 

behov och livsstilar 

genom bättre tillträde, 

effektivitet, leverans 

av evidensbaserade 

behandlingar och 

interaktivitet med 

patient.  

Morris, M.E, Leen, 

T.K., Guilak, F., 

Labhard, M. & 

Deleeuw, W. (2010).  

J. Med Internet Res. 

Mobile Therapy Case 

Study Evaluations of a 

Cell Phone Application 

for Emotional Self 

Awareness. 

Denna undersökande 

studie undersökte 

möjligheterna med 

mobiltelefonen för att 

bredda tillgången till 

kognitiv 

beteendeterapi tekniker 

och direkt stöd. 

Ansökan utplacerades i 

en månads fältstudie 

med åtta personer som 

hade rapporterat 

betydande stress under 

en bedömning av 

anställdas hälsa. 

Deltagare manades att 

via sina mobiltelefoner 

rapportera deras humör 

flera gånger om dagen 

på en Mood Map - en 

översättning av 

circumplex, en modell 

av känslor - och en rad 

enskilda dimensioner 

av humörskalor . Med 

hjälp av prototypen 

kunde deltagarna 

också aktivera mobila 

behandlingar som 

behövs. Deltagarna 

diskuterade 

användningen av 

enheten och svarat på 

längsgående vyer av 

sina uppgifter. 

Analyser ingår en 

tematisk genomgång 

av intervju berättelser, 

bedömning av 

humörsvängningar 

under loppet av 

studien och 

dygnscykeln. 

Fem fallstudier 

illustrerar deltagarnas 

användning av 

mobiltelefon ansökan 

för att öka 

självkännedom och att 

hantera stress. Ett 

exempel är en 

deltagare som hade   

en klart långvarig 

äktenskaplig konflikt. 

Efter att reflektera på 

hans humöruppgifter, 

särskilt en nedgång i 

energi varje kväll, 

började deltagaren öva 

avslappningsterapi på 

telefonen innan gick 

hem, tillämpa kognitiv 

omvärdering tekniker 

för att klara av 

familjens stressiga 

interaktioner, och prata 

mer öppet med sin fru. 

Hans genomsnittliga 

ilska, ångest och sorg 

blev alla lägre under 

andra halvan av 

fältstudien än i den 

första ( P ≤ 0,01 för 

alla tre skalor ). 

Liknande förändringar 

har observerats bland 

andra deltagare, som 

de som används för att 

förhandla byråkratiska 

frustrationer, arbets 

spänningar och 

personliga relationer.  

Bra 

Price, M., Yuen, E.K., 

Goetter, E.M., Herbert, 

J.D., Forman, E.M., 

Acierno, R. & 

Ruggiero, K.J. 

(2013).Clinical 

Psychology and 

Psychotherapy.                  

m: health: A 

Mechanism to Deliver 

More Accessible, 

More Effective Mental 

Health Care. 

Lyfta fram potential 

inom mHealth 

teknologi för att öka 

patient-engagemang 

vid behandling. Se till 

mobilappar vars 

metoder kan förenkla 

behandlings-

processen. Se nya 

möjligheter med 

uppföljningsinter-

ventioner som stärker 

långsiktiga utfall och 

bibehåller behand-

lingsvinster.  

Tillhandahåller 

rekommendationer hos 

mobil appar vars 

metoder är adekvata i 

nuvarande behandling.  

Dra upp riktlinjer för 

värdering av 

framtidens inriktning 

av mobil appar.  

 Appar visar 

övertygelse vid 

uppmuntran till 

hälsomässiga beteende 

ändringar, ökad tilltro 

till 

behandlingsprogram, 

erbjuder omedelbar 

psykologisk support, 

underlättar själv-

monitorering och 

minskar behovet av tid 

med klinisk 

behandlare.  Potential 

finns för att öka 

Medel  
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tillträde till evidens-

baserade behandlingar. 

Uppmanar till att 

vidare undersöka 

effektivitet, 

användbarhet och 

acceptans till 

mobilappar för att 

minska bördan av 

psykisk sjukdom, öka 

tillgången till 

evidensbaserade 

behandlingar och 

minska gapet mellan 

vetenskaplig och 

klinisk praxis. 

Proudfoot, J., Parker, 

G., Hadzi Pavlovic, D., 

Manicavasagar, V., 

Adler, E. & Whitton, 

A. (2010).  Journal of 

Medical Internet 

Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Community Attitudes 

to the Appropriation of 

Mobile Phones for 

Monitoring and 

Managing Depression, 

Anxiety, and Stress. 

Att utforska attityder 

kring lämpligheten att 

använda mobil 

telefoner vid 

monitorering och 

hantering av psykisk 

ohälsa inom 

kommunen.   

Mixad studie design; 

under-sökning online 

(n=525), diskussioner i 

sex fokusgrupper  

(n=47)och intervjuer 

(n=20). Kvantitativ 

ansats. 

76 % av deltagarna 

angav att de skulle 

vara intresserade av  

använda sin mobil 

telefon vid 

monitorering och 

egenvård /hantering av 

psykisk ohälsa om 

tjänsten var gratis. 

Bland 455 deltagare 

med egen mobil fanns 

inga signifikanta 

skillnader mellan de 

som visade/ej visade 

intresse för 

användningen utifrån 

kön. 

Bra 

Reid, S.C., Kauer, 

S.D., Hearps, S.J.C., 

Crooke, A.H.D., Khor, 

A.S., Sanci, L.A. & 

Panton, G.C. (2013).  

Journal of BioMed 

Central Practice 

A mobile phone 

application for the 

assessment and 

management of youth 

mental health 

problems in primary 

care: health service 

outcomes from a 

randomized controlled 

trail of mobiltype. 

Testa användbarhet 

och nyttan av ett 

mobilprogram inom 

primärvården.  Syftet 

var att undersöka ett 

antal fördelar i 

resultatet. Fokus på att 

supportera läkare med  

information om 

ungdomars generella 

och  psykiska hälso-, 

funktioner för bättre 

behandling och 

vårdplaner. 

Randomiserad 

kontrollstudie, med 

patienter mellan 14 

och 24 år rekryterade 

från primär vården, 

landsbygd/stad.   

Patienter med mild- 

moderat psykisk 

ohälsa och dessa blev 

slummässigt indelade i 

en interventions-grupp. 

Tester visade att 

interventions-

programmet 

mobilprogrammet  

ökade förståelsen av 

patientens psykiska 

hälsa, assisterade vid 

beslut om insättande 

och utsättande av 

mediciner samt hjälpte 

till vid att ställa 

diagnos jämfört med 

uppmärksamhets 

jämförelseprogrammet

.   

Bra 

Reid, S.C., Kauer, 

S.D., Dudgeon, P., 

Sanci, L.A., Shrier, 

L.A. & Patton, G.C. 

(2009).  Soc 

Psychiatry Psychiatric 

Epidemiology 

A mobile phone 

program to track 

young people´s 

experiences of mood, 

stress and coping.  

Syftet med denna 

studie var att utveckla 

en pilot, och utvärdera 

ett ungdomsvänligt 

mobiltelefon program 

för att övervaka, i 

realtid, ungdomars 

vardagliga upplevelser 

av humör, sress och 

deras coping startegier. 

En momentan 

provprogram  avsedd 

för mobiltelefoner 

gjordes och kördes i 7 

dagar som 

administrerade ett kort 

frågeformulär, fyra 

slumpmässiga tider 

vardera. Det ska fånga 

information om aktuell 

aktivitet, humör, svar 

på negativ stämning, 

stress, alkohol och 

cannabis användning. 

 

Engagemang med 

mobilprogrammet var 

hög med 76% av 504 

möjliga poster utförda 

och 94% (17/18) av 

deltagarna rapporterar 

att programmet 

fångade deras humör, 

tankar och aktiviteter 

på lämpligt sätt. 

Bra 

Sundet, R. (2009). 

Clinical Child 

Psychology and 

Psychiatry.  

Therapeutic 

collaboration and 

formalized feedback: 

Using perspectives 

from Vygotsky and 

Bakhtin to shed light 

on practices in a 

Patientfokuserad 

forskning pekar på 

nödvändigheten av att 

kontinuerligt övervaka 

processen och utfallet i 

psykoterapi för att 

söstdja vårdtagare och 

deras terapeuter med 

Terapeuter genomför 

övervakning i en 

intensiv familjeterapi 

enhet inspirerad av 

postmoderna och 

språkinriktade former 

av familjeterapi med 

hjälp av SRS och 

Forskning genererade 

beskrivningar av 

användarnas 

upplevelser av dessa 

skalor som samtals 

verktyg reflekterat 

över att använda 

begrepp från arbetet av 

Bra 
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family therapy unit.  feedbackas.  ORS.  Vygotskij och Bakhtin.  

Watts, S., Mackenzie, 

A., Thomas, C., 

Griskaitis, A., 

Mewton, L., Williams, 

A. & Andrews, G. 

(2013).  BMC 

Psychiatry 

CBT for depression: a 

pilot RCT comparing 

mobile phone vs. 

computer.  

Att etablera fakta kring 

huruvida ett tidigare 

validerat och 

datoriserat program, 

behöll sin effektivitet 

när samma program 

levererades via en 

mobiltelefon app.  

 

RCT studie som 

jämförde två 

leveranstyper, en 

mobil- mot en 

datorgrupp. Båda 

följdes av en 3 mån 

uppföljnings-studie. 

Visar att ett CBT 

program, levererat via 

en mobil-app kan 

signifikant förbättra 

kliniska utfall vid 

behandling av 

depression. PHQ-9 

fördelar i båda grupper 

i uppföljningstest. 

 

Bra 

 

 


