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Abstrakt 

Bakgrund: Ny teknik förändrar förutsättningar för hur information sprids och 

används i samhället. Den enskilde individen kan i stor utsträckning samla data om 

sig själv och sin omgivning. I vården kan denna förändring medföra en förskjutning 

av roller där patienten intar en roll som söker partnerskap och delaktighet snarare än 

undervisning och riktade beslut. Parallellt med en snabb teknisk utveckling har idag 

även livsstils relaterade sjukdomar växt fram, däribland diabetes.  Sjukdomen kräver 

en hög grad av egenvård och information. Stöd för patienten erbjuds idag via ett 

flertal mobila applikationer, specifikt riktade till patienter med Diabetes. Syfte: 

Syftet med studien var att beskriva likheter och skillnader mellan mobila 

egenvårdsstöd för patienter med diabetes. Fokus riktades även mot förändring av 

HBA1c (metabol balans) knutet till användandet av mobila egenvårdstöd. Metod: 

Litteraturstudie, där åtta vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats granskades. 

Databaserna CINAHL, PubMed och PsychInfo användes. Resultat: Analysen 

resulterade i två kategorier och två sub-kategorier. Den första kategorin var Likheter 

och skillnader mellan applikationer och den andra var HbA1c. Konklusion: 

Forskning pekar på positiva trender gällande metabol balans vid användning av 

mobila applikationer vid diabetes. Dock saknar dessa applikationer ofta viktiga 

komponenter. Mer studier krävs inom området då forskningen inom fältet är 

begränsad. 

Nyckelord: Egenvård, Diabetes, mHälsa, HbA1c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: New technology changes the conditions of usage of information in 

today’s society. The contemporary individual is able to collect data and monitor 

activities regarding it´s own health and everyday life events. In a healthcare context, 

this change can result in a dislocation of the traditional patient-caregiver roles. 

Parallel to this technological development, life-style related disease has escalated. 

Diabetes is one of these diseases. The condition requires high levels of self-

management and information. Today this can be supported by various mobile 

applications aimed at patients with diabetes. Aim: The purpose of this study was to 

describe similarities and differences between mobile applications aimed at patients 

with Diabetes. Change in HbA1c in relation to these mobile applications was also a 

target of focus. Method: Literary review, where eight scientific articles with 

quantitative methods were analysed. Databases used were: CINAHL, PubMed and 

PsychInfo. Results: The analysis resulted in two categories and two sub-categories. 

Categories were firstly Similarities and differences between applications and secondly 

HbA1c. Conclusion: Scientific evidence points at positive trends in metabolic 

balance (HbA1c) with the use of mobile diabetes applications. However available 

research in the field is limited. Furthermore, the analysed applications do not 

adequately provide all necessary functions. More research is needed within this field. 

Keywords: Self care, self-management, Diabetes, mHealth, HbA1c 



 

Bakgrund 

Teknikutveckling 

För 30 år sedan var både mobiltelefoni och internet i sin barndom, dess potential till 

stor del dold och dess inverkan på vårt samhälle fortfarande okänd (1). 

Vid slutet av 2014 uppskattades sju miljarder människor äga en mobiltelefon och 3 

miljarder människor ha tillgång till internet (2). Under de senaste femtio åren har 

således förutsättningarna för informationsutbyte förändrats avsevärt (3). 

Traditionella kommunikationssätt har i regel varit enkelriktade. Med ny teknik 

skapas en betydligt mer dynamisk kommunikation där information kan skickas och 

tas emot helt enligt individens behag (4). I ett vårdsammanhang kan patienten idag 

tillgodogöra sig information beträffande symtom, diagnos och behandling när som 

helst och var som helst (4). Internet som tekniskt hjälpmedel har verkat som en 

kraftfull accelerator för denna typ av utveckling, en utveckling som fortlöpt betydligt 

snabbare jämfört med exempelvis bruket och utbredningen av tv och telefon (3). 

 

Kvantifierat Jag 

I det digitala samhället skapas det inte bara nya förutsättningar för tillgänglighet av 

information, utan även för insamling, bearbetning och användandet av data (3). För 

individen ger denna teknik möjlighet att med enkla verktyg logga sin vardag. Detta 

har över tid lett till uppkomsten av fenomenet The quantified self (QS), fritt översatt 

till Kvantifierat Jag. Enligt Swan kan QS definieras som ett fenomen där vilken 

individ som helst kan bevaka och samla in data gällande sin hälsa, aktivitet och 

omgivning etc. Det finns hos individen ett proaktivt förhållningssätt till att anskaffa 

information, analysera den och handla därefter (5). 

Användandet av teknik för att beskriva och förstå hälsa beskrivs även i begreppet Life 

logging. Sävenstedt menar att denna förståelse uppnås genom att systematiskt samla 

information om en individs liv och dess beteenden. För individens hälsa kan detta 

många gånger innebära att ett bättre underlag för bedömning av dennes hälsa finns 

tillgängligt, vilket kan leda till mer välriktade interventioner (3).

När individen själv innehar information om sitt hälsotillstånd påverkar det även 

rollfördelningen i mötet den konventionella vården. En proaktiv inställning hos 

individen tillsammans med adekvat teknik, manifesteras i en vårdkontext som en 

förändring av samspelet mellan vårdtagare och vårdgivare. Swan menar att patienten 



2 
 

innehar en rådsökande roll på grund av ett kunskaps underläge mot vårdgivaren (6). 

Denna roll som mottagare av råd förskjuts i det förändrade samspelet till att vara en 

aktiv deltagare. En deltagare som delar information, driver och inspirerar. Denna 

relation möjliggör en övergång från ett traditionellt paternalistiskt förhållande till ett 

samspel som till större del präglas av ett partnerskap (6).  En trolig utmaning finns i 

denna förändrade relation, då vårdgivaren som både besitter kunskap och auktoritet 

möts av en informerad patient som söker ett partnerskap snarare än en pedagogisk 

beslutsfattare. 

 

Egenvård 

Sjukvården är mycket informationskrävande i allmänhet och för den enskilde 

patienten i synnerhet. För många patienter ger en sjukdom stora konsekvenser i 

vardagen, ofta i form av egenvårdsinsatser. Egenvård, eller self-management, 

definieras av Lorig och Holman  som ett förhållningssätt som individen antar 

gentemot sin hälsa (7). Detta förhållningssätt kan mynna ut i aktiviteter, åtgärder och 

livsstilsförändringar som antingen gynnar eller missgynnar individens hälsa. Ett 

flertal aktiviteter, åtgärder och förhållningssätt utförs och efterlevs i individens 

relation till sin egen hälsa. Dessa konkretiseras i fem grundläggande färdigheter för 

self-management: Problemlösning, Beslutsfattande, Nyttjande av resurser, Skapande 

av relation mellan vårdtagare och vårdgivare och slutligen Handling (7). 

Definitionen av self-management påminner en hel del om det proaktiva 

förhållningsätt till hälsa som beskrivs inom Quantified Self och Self logging där 

individen antar ett medvetet förhållningsätt gentemot sin egen hälsa och samlar 

information för bättre underlag till handling. Både vårdgivaren och vårdtagaren kan 

ställas inför nya spännande utmaningar då tekniken inte bara ger nya praktiska 

möjligheter till stöd i egenvården, utan även förändrar människors förhållningssätt 

till sig själv och sin omgivning.  

 

Diabetes och självmonitorering 

Beträffande medicinska tillstånd menar Lorig och Holman att self-management är av 

särskild betydelse för patienter med kroniska sjukdomar (7).  

Ett kroniskt tillstånd som ställer stora krav på både informations hantering och 

egenvård är Diabetes. Sjukdomen kräver en regelbunden egenvård där patientens 

behov av information är mycket stort (8). Stratton et.al. menar att komplikationer till 
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följd av diabetes kan förebyggas med kontinuerliga kontroller av blodglukos (9). 

Enligt Pickup et.al. kan patienten själv med kontinuerlig kontroll av blodsocker med 

blodglukosmätare förbättra sitt HBA1c (10). HBA1c, eller glykerat hemoglobin, är ett 

mått som ger information om medelblodglukosnivå de senaste 8-10 veckorna (11). 

Denna typ av egenvård skulle således kunna leda till bättre kontroll av sjukdomen 

med mindre risk för framtida försämring. Trots denna insikt är det dock många 

patienter som inte klarar av att nå sitt målvärde av HBA1c och har följaktligen fortsatt 

dålig kontroll på sin sjukdom (12).  

 

mHälsa och applikationer 

I relation till ett samhälle som idag präglas av tillgänglig information finns olika 

elektroniska/internetbaserade produkter som mottar, behandlar och förmedlar 

denna information. Somliga av dessa riktar sig till ett kundsegment där ohälsa 

förekommer. Patienter med Diabetes inte är något undantag. Exempelvis finns en 

uppsjö av mobila applikationer tillgängliga för att stötta patienten i sin egenvård av 

diabetes vilket visar sig genom en enkel sökning på exempelvis Google Play. I flera 

studier undersöks mobila applikationer som verktyg i egenvård av diabetes och en hel 

del otydligheter framkommer. Exempelvis så saknar ett flertal av de applikationer 

som finns tillgängliga funktioner som stödjer personlig undervisning av patienten, 

något som framkommer som en nyckelfaktor enligt kliniska riktlinjer för behandling 

av diabetes. Vidare är det mycket svårt att utröna huruvida applikationernas innehåll 

utgår utifrån evidensbaserad kunskap (13, 14). Som en ytterligare, mycket tungt 

vägande faktor, lyfter Baron et.al. fram svårigheten att definitivt fastställa 

mobilapplikationers framgång gällande behandling av diabetes (15). I en systematisk 

review granskades flera studier med huvudsyftet att undersöka hur HBA1c i dessa 

studier påverkades av mobila egenvårdsstöd. Inga entydiga resultat kunde 

presenteras. 

 

I en västerländsk kontext brottas vårt samhälle med livsstilsrelaterade sjukdomar 

som kräver stora preventiva insatser i form av information, diabetes är en av dem. 

Parallellt med ovanstående folkhälsoutveckling växer mobilapplikationer fram som 

en del av modern hälso- och sjukvård. Dels med en enorm potential för individen och 

vårdgivaren men också med vissa begränsningar. De utmanar traditionella roller och 

maktbalanser, gällande vem som innehar information och vem som undervisar vem. 
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Denna typ av egenvårdsstöd utvecklas mycket snabbt och har på kort tid etablerat sig 

i vår vardag. För patienter med sjukdomar som kräver både undervisning och hög 

grad av kontroll av tillståndet i vardagen innebär detta stora förändringar. Dessa 

förändringar i utbildning och informations utbyte påverkar i sin tur även 

vårdgivarens pedagogiska och rådgivande roll. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva likheter och skillnader mellan mobila 

egenvårdsstöd som intervention för patienter med diabetes. Fokus riktas även mot 

förändring av HBA1c (metabol balans) relaterat till användandet av mobila 

egenvårdstöd. 

 

Frågeställningar 

Syftet konkritiseras med följande frågeställningar: 

 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan olika mobila egenvårdsstöd?  

 

 Hur påverkas HBA1c av ett mobilt egenvårdsstöd? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Metod 

Det föreliggande arbetet är en systematisk litteraturstudie, denna skall enligt 

Forsberg och Wengström beskriva kunskapsläget inom ett forskningsområde (16). 

Översikten görs med hjälp av vetenskapliga metoder. Slutsatser som kan dras utifrån 

studien är helt beroende av hur metoden för litteratursökning går till. Det underlag 

som används i studien för att nå syftet är, i enlighet med Forsberg & Wengström, 

byggd på vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter och aktuell forskning 

relaterade till ämnet (16). 

 

Centrala Begrepp 

Följande begrepp förekommer i texten. 

 

Hälsoinformatik 

Hälsoinformatik definieras som ett gränsområde mellan informatik, omvårdnad, 

medicin, rehabilitering och omsorg. Hälsoinformatik handlar till stor del om 

automatisering av data, mer konkret beträffande metoder för att automatisera 

insamling, användning lagring, överföring och kommunikation av data (17, 18). 

 

eHälsa 

Idag finns en mängd definitioner av eHälsa men konsensus finns inte för någon 

specifik definition. Generellt sett handlar eHälsa om två teman, hälsa och 

teknologi/teknik. Temat hälsa syftar inte på hälsan hos en individ, utan åsyftar till 

hälsoprocesser och hälsosystem. Teknik inom eHälsa handlar om en tillämpning av 

teknik som en resurs. Detta kan stödja en process, funktion eller service, och/eller 

möjliggöra större i bredd i mänsklig aktivitet (17). 

 

mHälsa 

mHälsa definieras av Adibi som en förlängning av eHälsa där så kallade smartphones 

används för att insamla, analysera, processa och kommunicera data som på något 

sätt härrör till en individs hälsa (19). 

Författarna till denna litteraturstudie har valt att göra ett tillägg till denna definition. 

I denna studie kommer även äldre typer av mobiltelefoner och dess funktioner att 

inkluderas under begreppet mHälsa.  
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HBA1c 

HbA1c är ett mätvärde som ger information om andelen glykerat hemoglobin i blodet. 

Detta ger ett mått på medelglukosnivån hos en individ under de senaste 8-10 

veckorna och är således värdefulla uppgifter i vården av diabetes. Nationella riktlinjer 

ger ett målvärde på ≤6% för god glukosbalans (11). En klinisk signifikant minskning i 

HbA1c definieras standardmässigt enligt ett flertal analyser som ≥0,5% (20). 

 

Sökmetoder 

I sökprocessen har författarna använt sig av databassökning. Enligt Willman et al. är 

Medline, vars gratisversion kallas Pubmed, en databas som innehåller referenser till 

tidskrifter, delvis inom omvårdnad och medicin (21). CINAHL använder sig av 

referenser från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter för indexering av artiklar. 

PsycINFO är en bred databas som täcker psykologisk forskning inom medicin, 

omvårdnad samt andra relaterade ämnen (16). 

 

För att enklare kunna precisera och vidga sökningen användes de booleska 

operatorerna AND, OR och NOT samt trunkering (16). Tillsammans med dessa 

nyttjades följande sökord: diabetes, mHealth, mobile health, self management, self 

care, randomized controlled, smartphone application* samt mobile phone. 

Sökningar och utfall presenteras i tabell (se bilaga 1).  

 

Till en början gjordes en provsökning för att ge en översikt över hur mycket materiel 

det finns inom valt område samt avgränsningar som är passande (22). Därefter 

valdes lämpliga sökord för att med dessa inkludera och avgränsa till relevanta 

artiklar.  I provsökningen använde författarna sökorden diabetes AND mHealth OR 

mobile health på samtliga databaser, detta gav en inblick i utbudet av artiklar. 

Sökningen gav många träffar, sålunda prövades andra sökord i tillägg till de första. 

 

Författarna påbörjade sin sökning i Pubmed, den största databasen. Efter att den 

inledande provsökningen fullföljts valde de att applicera Self management till denna. 

Detta presenterade fortfarande en allt för stor bredd av artiklar och sökningen 

modifierades följaktligen ytterligare till att till sist innefatta Diabetes AND mobile 

health AND self management AND randomized controlled trial. Detta i ett försök att 
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begränsa sig ytterligare och rikta sökningen mot artiklar av hög evidensgrad. Ur 

denna sökning valdes fem artiklar ut att slutligen ingå i studien. Författarna prövade 

åter att använda sig av den inledande provsökningen i kombination med Smartphone 

application*, detta gav som tidigare sökning ett för omfattande utbud av varierande 

slag. Istället inskränktes sökningen återigen till att innefatta diabetes AND mobile 

health AND self management, vilket var en god avgränsning enligt föregående 

sökning. Vidare lades smartphone application* till denna sökning. Sökningen 

genererade en artikel representativ för studien. Därutöver genomfördes en liknande 

sökning där mobile phone användes som kombinerat sökord, varvid ytterligare en 

artikel erhölls till att ingå i materialet. I sista sökningen på Pubmed sökte författarna 

på diabetes AND mHealth AND self care för att variera sökningen något, detta visade 

sig generera två artiklar att ytterligare utgöra en del av arbetet. 

 

På CINAHL genomfördes som nämnt en provsökning, och i likhet med sökningen på 

Pubmed kombinerades prov söknignen med AND Self management. Vidare 

fullföljdes en sökning med provsökningen tillsammans med AND self care. Ingen av 

dessa sökningar presenterade nya artiklar som var relevant för studien eller som inte 

redan valts ut.  

 

Sökningarna på PsycINFO följdes samma koncept som sökningen på CINAHL med 

skillnaden att sökordet HbA1c användes som enskilt sökord tillsammans med diabetes 

AND mHealth AND mobile health. Inte heller dessa sökningar bjöd på några nya 

artiklar, bägge databaserna föreföll utbudet väldigt begränsat inom detta område.  

 

Urval 

Åtta stycken randomiserade kontrollstudier valdes ut till att ingå i studiens resultat. 

För att litteratururvalet skulle bli så bra som möjligt, och för att kunna hantera den 

information som återfanns i träfflistorna efter en sökning, valde författarna att göra 

ett första urval av artiklar genom att granska titlarna. På så sätt granskades det som 

syntes mer intressant mer noggrant. Efter att ha gjort detta urval läste författarna 

abstrakten för att få en mer klar bild om artiklarnas innehåll och hur väl dessa 

stämde överens med den föreliggande studies syfte (23). Totalt granskades 100 

abstrakt. De artiklar som utifrån abstrakt bedömdes lämpliga att använda i studien 
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lästes igenom av bägge författarna, därefter diskuterades det huruvida studien 

uppfyllde inklusions- och exklusionskriterier (nedan).  

 

I enlighet med Goode et al. granskades artiklarna ytterligare en gång för att 

säkerställa den vetenskapliga evidensgraden (24). För detta ändamål användes en 

bedömningsmall för studier med kvantitativ metod, som utformats av Olsson och 

Sörensen (25) (bilaga 2), och särskilt anpassats till syftet med denna studie.  

 

Studierna betygsattes med poäng i bedömningsformuläret. Poängen summerades för 

varje artikel och denna siffra dividerades sedan med max poäng (47) för att ge en 

procentsats. Enligt bedömningsformuläret fanns tre evidensgrader; Grad 3 (60%), 

Grad 2 (70%) och Grad 1 (90%). Om evidens Grad 3 (60%) ej uppnåddes förkastades 

artikeln. För att precisera bedömningsmallen utifrån valt syfte gjordes ett tillägg till 

de områden som bedömdes i studierna. För att bedöma både clinical outcome och 

förbättring av egenvård i en studie gällande diabetes hävdar författarna att en 

bedömning av HBA1c är önskvärd. Patientens initiala HBA1c-värde har stor betydelse 

för utfallet om syftet med en studie är att mäta just HBA1c över tid med eller utan 

intervention. Med detta i åtanke tillades patienter med HBA1c över 7% som område 

för bedömning. Totalt granskades 22 studier.  

 

Inklusions- och Exklusionskriterier 

Artiklar som berörde ämnet mobilapplikationer, dess effekter på diabetesparametrar 

och egenvård inkluderades eftersom detta stämde överens med frågeställning och 

syfte. Artiklarna skulle ha publicerats mellan åren 2010 och april 2015, en naturlig 

avgränsning då ämnet genomgår en bråd utveckling. Studierna skulle vara peer-

reviewed, någon med expertis inom området skulle ha granskat innehållet (21). 

Artiklarna skulle också vara av typen Randomiserade kontrollstudier, vilket innebär 

att artikeln kan tillskrivas hög bevisgrad (26). Innehållet skulle vara skrivna på 

engelska och innehålla ett abstrakt. Endast rent kvantitativa artiklar inkluderades, 

detta p.g.a. syftets utformning. De artiklar som inte kunde erhållas i fulltext uteslöts. 

De studier som enligt bedömningsmallen från Olsson & Sörensen (2012)(25) erhöll 

ett evidensvärde under 60% exkluderades också eftersom de, enligt samma författare, 

bedöms vara omöjliga att inkludera i ett studieresultat. 
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Analys 

Efter urvalet påbörjades slutligen analysen av det insamlade materialet. Här utgick 

författarna från Friberg som presenterar hur en litteraturöversikt skall genomföras 

(27). Artiklarna delades in i nummer för att enklare få en översikt, vidare vidtog 

genomläsning av materialet för att få en klar bild av respektive studies innehåll.  En 

jämförelse av studierna genomfördes sedan. Variationer i teoretiska utgångspunkter, 

metodologiska tillvägagångssätt, analysgång och syfte fastställdes. Sedan påvisades 

likheter och skillnader i resultatet. Studierna sammanfattades och överfördes i en 

översiktstabell (bilaga 3). Olika delar av studierna sorterades därefter under lämpliga 

kategorier där liknande delar ur alla studier placerades under samma kategori.  

 

De kategorier som framkom i studierna granskades och sub-kategorier identifierades 

och dess plats i materialet förtydligades genom färgmarkering. De sub-kategorier 

som förekom i störst utsträckning, och var i samstämmighet med syftet i föreliggande 

studie, valdes ut för vidare jämförelser rörande likheter och skillnader. 

 

Forskningsetik 

Samtliga åtta studier som ingår i arbetet har fått godkännande från etisk kommittee 

vilket i enlighet med Forsberg & Wengström krävs för ett gott etiskt övervägande(16). 

 

Resultat 
Resultatet av litteraturstudien presenteras nedan och är strukturerat efter kategorier 

och sub-kategorier. Författarna har granskat åtta kvantitativa studier till detta 

resultat (28-35).  

Likheter och skillnader mellan applikationer 
Applikationerna som litteratursökningen renderade var: Few Touch Application, 

Dialbetics, Glucose Buddy, Empower-D, Glucos Buddy, Mobile Phone-Based Video 

Message for Diabetes Self-Care Support (MPBV), Diabetes Diary+Dastat och TExT-

MED (28-35) För mer utförlig beskrivning av applikationerna, se bilaga 4.  
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Av de applikationer som presenterats i studierna var nästan samtliga utvecklade av 

en forskargrupp som en del av en studie (28-30, 32-35). Undantaget var Glucos 

Buddy, som var en gratisprodukt (31). Angående funktioner skiljde sig 

applikationerna åt på flera områden. En vanlig funktion var att användaren kunde 

registrera sitt blodglukos värde. De enda applikationerna som saknade denna 

funktion var MPBV och TExt-MED. Dessa två applikationer saknade även en 

dagboksfunktion med vilken även andra värden än blodglukos kunde föras in(33, 35). 

Kommunikationen mellan applikation och eventuell databas eller vårdpersonal 

skiljde sig även avsevärt mellan applikationerna. En kommunikativ funktion kan 

möjliggöra att någon form av rådgivning kan ombesörjas. 

För flera applikationer framkom det inte huruvida detta var en funktion som fanns 

eller ej (28, 31, 34). En applikation var helt enkelriktad, MPBV. I det här fallet 

betydde det att kommunikationen bara färdades till användaren, ej från användaren 

(33). Dialbetics och EmpowerD kunde presentera en tvåvägs kommunikation som en 

del av applikationernas funktion (30, 32). Några av applikationerna kunde med stöd 

av den data som användaren loggat analysera informationen, presentera resultat och 

i vissa fall ge användaren råd. Denna självanalyserande funktion fanns hos Dialbetics 

och Diabetes Diary+Diastat men inte hos MPBV och TExt-MED (30, 33-35). Hos 

resterande applikationer var det oklart om denna funktion fanns tillgänglig (28, 29, 

31, 32).  

 

 

 

HBA1c (metabol balans) 
I analysen av artiklarna framkom kategorin HbA1c. Ur denna kategori identifierades 

sub-kategorierna Variation i HbA1c mellan grupper och Förändring i HbA1c över tid 

inom grupper. Samtliga artiklar som granskades inkluderade HbA1c som effektmått 

och samtliga kunde granskas gällande förändringar i HbA1c inom och mellan 

grupperna. Resultatet förtydligas närmare i tabell 1.  

 

Variation i HbA1c mellan grupper 

En Japansk studie åsyftade att utveckla egenvårdsapplikationen DialBetics(se bilaga 

4). Deltagarna i studien delades in i en kontrollgrupp samt en interventionsgrupp 
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som erhöll mobilapplikationen DialBetics. Forskarteamet inhämtade det primära 

effektmåttet HbA1c från deltagarna vid studiens början och vid dess slut efter tolv 

veckor. HbA1c visade sig förändras signifikant mellan grupperna (P = 0.015), en 

minskning av 0,4% hos interventionsgruppen jämfört med en ökning av 0,1% hos 

kontrollgruppen (30). 

I en studie från Australien visades liknande resultat. Här fanns liksom i föregående 

studie en kontrollgrupp, som fortsatte med den normala egenvården, samt en 

interventionsgrupp, som förutom vanlig egenvård erhöll textmeddelanden som 

automatiskt genererades genom en mobilapplikation ett par gånger i veckan. 

Textmeddelandena innehöll feedback för egenvård av diabetes (se bilaga 4). HbA1c 

insamlades (som en del av deltagarnas normala uppföljningar) vid studiens början 

och därefter var tredje månad fram till studiens slut efter nio månader. Det fanns ett 

signifikant positivt samband i interaktionseffekten mellan grupperna i effektmåttet 

HbA1c (P=<0.001). Interventionsgruppen hade en signifikant minskning i HbA1c, 

medan kontrollgruppen hade en icke signifikant ökning (31).  

En studie som gick under projektnamnet EMPOWER-D hade till syfte att utvärdera 

ett egenvårdsprogram (se bilaga 4) för diabetespatienter. En kontrollgrupp och en 

interventionsgrupp ingick i studien och på samtliga medverkande fastställdes HbA1c i 

början av studien, där de vars värde låg på ≥7,5 % godkändes att delta. Därefter 

mättes HbA1c efter sex månader och tolv månader. Resultatet visade att 

interventionsgruppen, som efter 6 månader minskat sitt medel-HbA1c med 1,32%, 

hade blivit signifikant förbättrat jämfört med kontrollgruppen som minskat sitt HbA1c 

med 0,66% (P=<0.001). Efter tolv månader fanns däremot ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna, bägge grupperna hade emellertid förbättrat HbA1c signifikant från 

baseline (32). 

I en amerikansk studie erhöll studiepersonerna enkelriktade videomeddelanden (se 

bilaga) via mobilen med tips och påminnelser och livsstilsstöd till personer som inte 

nådde målen för diabeteskontroll trots speciellt anpassad vård. Kontrollgruppen och 

interventionsgruppen fick fastställt HbA1c vid studiens början och efter tre, sex, nio 

och tolv månader. Medel-HbA1c låg vid studiens början på 9.3% för hela 

studiepopulationen. Bägge grupperna erfor en minskning av HbA1c efter varje 

uppföljning, men interventionsgruppen hade från studiens början till respektive 

uppföljning sjunkit med 1,2% vid tre månader, 1,1% vid sex månader, 1,2% vid nio 
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månader samt 1,3% vid tolv månader, medan kontrollgruppen sjunkit med 0,4%, 

1,1%, 1,1% samt 0,9%. Skillnaden i medel-HbA1c från studiens början till tolv månader 

var således signifikant hos bägge grupperna. Förbättringen var störst hos 

interventionsgruppen vid alla tidpunkter grupperna emellan, men endast statistiskt 

signifikant vid tre månader (P=0,02). Äldre ålder på deltagarna visade sig också ha 

ett signifikant samband med minskat HbA1c (33).  

I en amerikansk studie utreddes bl.a. huruvida en mobilapplikationen TExT-MED (se 

bilaga 4), som genererade textmeddelanden med egenvårdsstöd för personer med 

diabetes i utsatta grupper, kunde förbättra HbA1c. Studien innehöll en kontrollgrupp 

och en interventionsgrupp, som förutom normal vård mottog textmeddelanden 

dagligen under sex månader. HbA1c mättes vid studiens början och dess slut. 

Resultatet visade att HbA1c sjunkit med 1,05% i interventionsgruppen jämfört med 

0,6% i kontrollgruppen. Skillnaden mellan grupperna var alltså inte signifikant. Det 

visade sig att den särskilt socialt utsatta spansktalande andelen av 

interventionsgruppen hade signifikant förbättrat HbA1c jämfört med samma 

demografiska del av kontrollgruppen (35).  

I en norsk studie prövades ett egenvårdssystem för typ 2-diabetes via mobiltelefonen, 

huruvida den kunde ha betydelse för HbA1c med eller utan stöd av hälsorådgivning. 

Applikationen kallades Few Touch Application (FTA; se bilaga 4) och fungerade som 

en dagbok för diabetespatienterna. Deltagarna delades in i tre grupper varav en 

kontrollgrupp, en grupp som endast fick begagna sig av FTA och en grupp som erhöll 

FTA samt teoribaserad hälsorådgivning. HbA1c mättes av läkare på samtliga deltagare 

vid start och vid fyra månaders uppföljning. Det visade sig inte finnas någon 

statistiskt signifikant skillnad i HbA1c mellan de tre grupperna efter fyra månader, 

inte heller efter justering av confounding factors (29). 

En fortsättning på föregående studie, granskades istället om FTA, med eller utan 

hälsorådgivning under de första fyra månaderna av den ett år långa studien, kunde 

förbättra HbA1c. Grupperna var de samma och HbA1c mättes således vid studiens 

början, efter fyra månader samt efter tolv månader. HbA1c efter ett år visade sig 

återigen inte variera signifikant mellan grupperna (28). 

I en studie av Skrøvseth et al. testades huruvida den informationsmedierade 

feedback-mobilapplikationen Diastat (se bilaga 4) kunde förbättra egenvård hos 

personer med typ 1-diabetes (34). Deltagarna delades in i två grupper. De första fem 



13 
 

veckorna in i studien tillämpade ingen av grupperna Diastat, utan endast den enklare 

mobilapplikationen Diabetes Diary (DD) med tillhörande glukosmätare. Efter fem 

veckor erhöll Grupp 1 (G1), interventionsgruppen, DD med uppgraderingen Diastat 

och följaktligen fungerade Grupp 2 som kontrollgrupp i åtta veckor. G1 avslutade 

studien vid tidpunkt 1 (T1) och istället mottog G2 DD med Diastat och fungerade som 

ensam interventionsgrupp under de tio följande veckorna fram tills tidpunkt 2 (T2). 

HbA1c mättes vid studiens början samt vid vecka 13 (T1) och 23 (T2) . Skillnaden 

mellan grupperna i HbA1c vid T1 var inte signifikant (P=0,51). 

 

Förändring i HbA1c över tid inom grupper 

I en australiensk studie fanns inget signifikant samband mellan hur mycket 

applikationen tillämpades och förändring i HbA1c hos deltagarna i 

interventionsgruppen (31). I en amerikansk studie hade emellertid deltagare i 

interventionsgruppen som förbättrat sitt HbA1c också signifikant fler 

glukosmätningar registrerade än de som inte förbättrat sig (32). I en annan studie 

delades in interventionsgruppen i tre delar. HbA1c visade sig förbättras signifikant 

efter sex månader hos de som använt sig av den föreliggande applikationen ihållande 

under hela interventionen jämfört med de som använde sig av den ibland och de som 

upphört att använda sig av applikationen tidigt i interventionen. Det fanns också en 

statistiskt signifikant skillnad i HbA1c efter tolv månader mellan de som använt 

applikationen ihållande och de som upphört att använda applikationen tidigt (33). 

I en norsk, fyra månader lång RCT-studie visade sig medel-HbA1c sjunka hos samtliga 

grupper oavsett bruk av applikation eller hur mycket hälsoråd deltagarna mottagit 

(28), detta gällde också den ett år långa fortsättningen på samma studie (28). I ett 

flertal andra artiklar noterades liknande resultat, alltså en signifikant förbättring av 

individernas HbA1c överlag från studiens början fram tills någon av 

uppföljningstillfällena eller till och med studiens slut oavsett om de begagnat sig av 

interventionen eller inte (32-35). Endast två av de granskade artiklarna visar inte 

något sådant samband (30, 31). 
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Tabell 1. Översikt av förändring i HbA1c mellan studiens grupper, respektive 

förändring över tid i hela studiepopulationen.  

Artikel 

ref. nr 

 Förändring i HbA1c mellan 

studiegrupper  

Förändring i HbA1c över tid i hela 

studiepopulationen 

 Signifikant Ej signifikant Signifikant Ej signifikant 

(28)  X X  

(29)  X X  

(30) X   X 

(31) X   X 

(32) Vid 6 månader Vid 12 månader X  

(33) Vid 3 månader Vid 6, 9 och 12 

månader 

X  

(34)  X X  

(35)  X X  

 

 

Diskussion 
 

Diskussionsavsnittet inleds med reflektioner kring Hba1c och efterföljs sedan av 

resonemang beträffande applikationernas funktioner och tillförlitlighet av dess 

innehåll. Slutligen problematiseras även relationen mellan vårdtagare och vårdgivare 

när ett mobilt egenvårdsstöd används. 

 I den här litteraturstudien har 8 randomiserade kontroll stuider granskats med syftet 

att beskriva likheter och skillnader mellan mobila egenvårdsstöd för patienter med 

diabetes. Fokus riktades även mot förändring av HBA1c (metabol balans) relaterat till 

användandet av mobila egenvårdstöd som intervention. 

I granskningen av studierna identifierades mer specifika frågeställningar gällande 

huruvida HBA1c påverkas av ett mobilt egenvårdsstöd samt likheter och skillnader 

mellan applikationerna. 
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 För att svara på frågeställningarna och därigenom nå syftet identifierades två 

kategorier:  

 Likheter och skillnader mellan applikationer 

 HbA1c. 

 

Resultatdiskussion 

 

HbA1c 

Ett flertal nyare litteraturstudier som granskade artiklar från studier (vars syften var 

att pröva mHälso-interventioner som egenvårdsstöd för diabetespatienter) kunde 

liknande resultat vidimeras. Dessa studier kunde, till skillnad från författarnas studie, 

påvisa att en majoritet av interventionerna gav signifikanta förbättringar i HbA1c (15, 

36-38), följaktligen mer övervägande positivt än författarnas resultat. 

Författarna till denna studie kan utifrån sitt eget resultat fastställa att positiva 

trender kan påvisas inom området, denna slutsats bestyrks vidare av tidigare 

genomförda litteraturstudier inom området.   

Utöver förändringar mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp granskade ett par 

av de analyserade studierna även i vilken grad som användningen av respektive 

applikation påverkade HbA1c. Deltagarna blev indelade i grupper utifrån bruk av 

interventionen och två studier visade på signifikant förbättrade resultat för dem som 

visade sig ha störst användning (32, 33). Detta resultat är intressant då de 

interventioner som granskades i detta avseende är tämligen olika varandra i 

utformning. Författarna vill därmed hävda att en bidragande faktor till god 

förbättring i HbA1c är blott regelbunden påminnelse om sitt tillstånd.  

Författarna också vill belysa tidsaspekten i det studerade materialet. Som längst 

omfattade studieperioden ett år. Med få undantag undgår författarna till dessa 

studier att lyfta denna aspekt till diskussionen, författarna till föreliggande studie ser 

emellertid att detta faktum bör poängteras. I en 5 år lång studie av Trief et al. prövas 

följsamheten till en telemedicin-intervention hos en population, samt hur denna 

följsamhet kunde kopplas till god egenvård och förbättrad glykemisk kontroll. 

Studien påvisade att god följsamhet till interventionen också hängde ihop med god 

följsamhet till egenvård och förbättrad HbA1c. Följsamheten till egenvård visade sig 
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starkast vid ett år in i interventionen, men var signifikant bättre än kontrollgruppen 

under hela den 5-åriga studieperioden (39). Utifrån detta kan det hävdas att de 

studier som författarna granskat vars resultat påvisar signifikant förbättrat HbA1c 

också kan beräknas ge deltagarna god metabol balans i ett betydligt längre perspektiv 

än studieperioden i sig. Författarna vill dock belysa det faktum att i de föreliggande 

studierna ingår inte direkt hälsorådgivning med vårdpersonal, vilket är fallet med 

telemedicin. Därmed riskeras följsamhet till interventionen förloras då dessa 

interventioner (till skillnad från hälsovårdspersonal) i sig inte besitter någon form av 

auktoritet eller kan erbjuda tider för samtal. Författarna uppmanar därmed att vidare 

forskning med längre studieperioder skall implementeras för ge en bild av hur 

följsamhet till mobilapplikationer fungerar i ett längre perspektiv då egenvård är 

komplex och tidskrävande process. Som nämnt är HbA1c nära kopplat till egenvård, 

som i sin tur till stor del består av kunskap om tillståndet.  

 

Egenvård och funktioner 

Som tidigare beaktat växer en ny form av medvetenhet fram hos den samtida 

individen, där denne kan logga data om sig själv och sin omgivning. Likheterna 

mellan Kvantifierat Jag, Lifelogging och själva definitionen av egenvård är 

betydande. Förmågan och viljan att skapa en medvetenhet om sin egen hälsa och ta 

riktade beslut därefter definierar god egenvård. Detta utgör även själva grunden till 

den inställning som föranleder en insamling av data som den moderna patienten 

utför med hjälp av teknologi. En sådan inställning hos individen har således stor 

potential för egenvård, men behöver stöd av adekvata funktioner hos den teknologi 

som tillämpas för att den skall kunna utnyttjas maximalt. 

Applikationerna som analyserats i föreliggande studie varierande mycket gällande 

både funktioner och tillämpning. En likhet mellan applikationerna var emellertid att 

blodglukos kunde registreras för att ge användaren en överblick över blodsocker-

kurvan. En registrering av blodglukosvärde ger enligt Parkin et al. stora möjligheter 

till hälsosamma beteendeförändringar och välanpassade medicinjusteringar (40), 

vilket således är mycket relevant för användaren av ett diabetesspecifikt mobilt 

egenvårdsstöd. Av de analyserade studierna var det sex stycken applikationer som 

tillhandahöll blodglukos-registrering och två som inte gjorde det. 
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Diabetes är som tidigare nämnt en sjukdom som är mycket informationskrävande. 

För att tillgodose informations behov fodras någon form av rådgivning (41). Frågan 

aktualiseras ytterligare när en applikation användas i egenvården av sjukdomen. Om 

rådgivning inte stöds av applikationen visar sig detta genom bristande följsamhet 

från användaren beträffande registrering av värden och mätningar, vilket naturligtvis 

motverkar det grundläggande syftet med applikationen. Potentialen av ett mobilt 

egenvårdsstöd är följaktligen i stor grad beroende på huruvida användaren (med 

hjälp av applikationen) kan kommunicera med en hälsorådgivare (42). I de 

analyserade studierna var det endast två applikationer som tillhandahöll en funktion 

som möjliggjorde kommunikation mellan användare och hälsorådgivare (se bilaga 4).  

 

Tillförlitlighet 

Med information och rådgivning i åtanke anser författarna till denna litteraturstudie 

att frågan om tillförlitlighet bör lyftas fram. I samtliga av de analyserade studierna är 

evidensen som applikationernas funktioner är baserade på mycket otydligt eller inte 

alls redovisade (28-35).  

Problemet med detta förtydligas i en jämförelse mellan mHälsa och konventionell 

vård. I ett västerländskt vårdsammanhang arbetar personalen utifrån evidensbaserad 

grund och kvalitetssäkring utförs regelbundet (43). En patient med diabetes kan 

således utnyttja vård där vårdgivaren är känd och dess verksamhet utvärderas utifrån 

evidensbaserade riktlinjer. Jämfört med konventionell vård är mobila applikationer 

bara ett knapptryck bort. Det borde förefalla lockande för många patienter att välja 

ett sådant alternativ jämfört med ett fysiskt besök på exempelvis vårdcentral. Det är 

idag alltså mycket enkelt att anskaffa sig ett mobilt egenvårdsstöd, som finns 

tillgängligt i hundratals varianter. Paradoxalt nog finns en stor problematik med 

denna fördel. Många applikationer avsedda som stöd i egenvård av diabetes är 

nämligen inte utvecklade på evidensbaserad grund (13, 44). Detta ställer höga krav på 

användaren och den kritiska förmåga som krävs för att utröna om vald applikation 

stödjer de funktioner som garanterar ett innehåll som stöds av evidensbaserade 

riktlinjer. Inte bara en potentiell användare av en applikation måste ha denna kritiska 

förmåga. Detta är lika relevant för den vårdgivare som förväntas kunna svara på 

frågor om applikationer och eventuellt rekommendera dem. Fördelen för vårdgivaren 

är denne redan innehar kunskap om den medicinska och omvårdnadsmässiga 
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aspekten av sjukdomen som en applikation riktas mot. Dock garanterar detta inte att 

vårdgivaren har kunskap om adekvat tillämpning av själva tekniken.  

I ljuset av det resultat som denna litteraturstudie presenterar väcks tanken om vad en 

optimal applikation för egenvård av diabetes bör innehålla. Författarna till denna 

litteraturstudie anser att denna applikation primärt bör stödja funktioner som tillåter 

loggning av blod-glukos, fysisk aktivitet och diet, en komponent för rådgivning samt 

regelbundna påminnelser i form av tips och info. Vidare bör dessa funktioner 

utformas med stöd av evidensbaserade kliniska riktlinjer. 

Den Digitala Klyftan 

Även om en optimal applikation utvecklas säkerställer det nödvändigtvis inte att 

användern har nytta av den. En inkongruens mellan användare och teknik 

problematiseras i begreppet Den Digitala Klyftan. Exempelvis belyser en del av 

begreppet att tillämpning av hälsoinformatik kan begränsas av det faktum att alla 

människor inte har tillgång till den nödvändiga tekniken (4). En individs sociala och 

ekonomiska situation har betydelse för vilken teknik denne kan använda. 

Socioekonomiska faktorer har således viss betydelse inom hälsoinformatik där 

utsatta grupper använder den typen av teknik och tjänster i mindre utsträckning (45, 

46). Dock bör man beakta de 7 miljarder användare av mobiltelefoner som idag finns. 

I u-länder ses idag en utveckling där fler och fler människor nyttjar mobiltelefoner 

vilket indikerar att socio-ekonomiska skillnader i användandet av mobiltelefoner 

börjar utjämnas (2). 

 

Problemkomplexet Den Digitala Klyftan innehåller ytterligare dimensioner. Även om 

en person har tillgång till tekniken garanterar detta inte att personen i sig har den 

kunskap eller de förutsättningar som krävs för att använda den (4). Äldre som grupp 

kan bli marginaliserade då dessa generationer inte har växt upp med den teknik som 

hälsoinformatiken baseras på. Detta kan i sin tur leda till en lägre grad av förkunskap 

vilket försvårar användandet av exempelvis mobila applikationer (46). Intressant är 

dock att en av de analyserade studierna presenterade äldre som en grupp vars 

metabola balans förbättrades med hjälp av en applikation (33).  Väldigt få av de 

analyserade studierna berörde demografiska aspekter i sina analyser, vilket förefaller 

märkligt då en välkänd problematik finns närvarande. 
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Den Digitala Klyftan är ett dynamiskt och föränderligt problemområde och behöver 

nödvändigtvis inte bara beskriva ett glapp mellan användare och teknik. I en kontext 

där eHälsa (inom vilket mHälsa ingår) används för egenvård av diabetes måste en 

annan klyfta belysas. Denna återfinns mellan patienten och vårdgivaren. För att 

vårdgivaren ska kunna stötta patienten i sin egenvård när ett elektroniskt 

egenvårdsstöd används måste vårdgivaren själv ha tillräcklig kunskap om tekniken 

som tillämpas. I detta avseende finns brister på organisatorisk nivå inom hälso- och 

sjukvård, där behovet av mer utförlig utbildning kring eHälsa från vårdpersonalens 

sida inte får gehör från utbildningsansvariga (47). Viktigt att tillägga är att även om 

vårdgivaren har fått utbildning om en eller flera applikationer säkerställer det inte att 

ett gott samförstånd uppnås mellan patient och vårdgivare när nya applikationer gör 

entré i ett vårdsammanhang. 

I dagsläget finns som tidigare nämnt en stor mängd applikationer tillgängliga för en 

patient med diabetes och risken är stor att vårdgivaren och patienten inte förstår 

varandra i användningen av applikationen. Här tydliggörs ytterligare en diskrepans 

mellan patient och vårdgivare som manifesteras i utvecklandet av applikationen. När 

en mHälso-resurs utvecklas för stöd i egenvård vid sjukdom är det av största vikt att 

användaren och vårdgivaren möts i processen för att säkerställa kongruens mellan de 

olika parternas behov (48). Detta är i sig en stor utmaning med tanke på det antal 

applikationer som idag utvecklas. Ingen av de analyserade studierna beskrev hur 

mycket inflytande patienter med diabetes har haft när applikationen utvecklades (28-

35). Reflektioner kring detta är eftersträvansvärda men saknas i samtliga studier. 

 

Vem undervisar vem? 

Socialstyrelsen har lagt fram en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor vars syfte 

är att tydliggöra sjuksköterskans profession och yrkesutövning. Ett av de 

kompetensområden som framställs är Bemötande, information och undervisning 

(49). Sjuksköterskan har således en viktig pedagogisk roll i mötet med patienten. Hur 

förändras det mötet när patienten är välinformerad och söker ett partnerskap istället 

för undervisning? Viktigt här är att reflektera över hur sjuksköterskan ser på 

patientens initiativ att skapa sig en bild av sin egen hälsa och vilka beslut som är 

rimliga att genomföra. En sådan inställning kan verka påstridig och utmanande. 
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Relaterat till hur nära denna inställning ligger till hur förutsättningar för god 

egenvård definieras bör denna inställning istället ses som en resurs.  

Under kompetensområdet Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa betonar 

Socialstyrelsen förmågan att Identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid 

behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer samt Identifiera och bedöma resurser 

och förmåga till egenvård (49). Sjuksköterskan skall således klarlägga vilken 

förmåga patienten har till egenvård samt ge undervisning och vägledning på ett 

välanpassat sätt för att inkludera patienten i sin egen vård, tillika ha förmågan att 

förebygga hälsorisker och understödja livsstilsförändringar. En inställning hos 

patienten som aktivt söker vägar att förbättra sin egenvård borde betraktas som en 

resurs oavsett om den drivs av teknologiska stöd eller ej. En patient som själv samlar 

och bearbetar information om sitt tillstånd har inte bara potential att förändra mötet 

med sjuksköterskan, utan även de roller som vardera parter innehar.  

Relationen sinsemellan kan komma att förändras till ett samspel där fördelningen av 

auktoritet mellan parterna jämnas ut och där sjuksköterskan möter en patient som 

redan är expert på sitt tillstånd. Diskussionen om den intressanta problematik som 

återfinns i ovan nämnda roll-förskjutning saknas i de studier som analyserats i denna 

litteraturstudie (28-35). I samtliga studier ligger fokus primärt på hur HbA1c 

förändras med mobila egenvårdsstöd. Kanske förloras viktiga delar av hur mobila 

applikationer påverkar egenvård av diabetes när relationen mellan vårdtagare och 

vårdgivare förbises? Förslagsvis skulle en framtida studie med kvalitativ ansats 

kanske kunna fylla i dessa kunskapsluckor.  

 

Metoddiskussion 

 

Metod och urval 

Författarna önskade att arbetet skulle omfatta användningen av mobilapplikationer 

som egenvårdsstöd vid diabetes. I samband med att författarna påbörjade sökningen 

genomfördes en provsökning med sökorden diabetes AND mHealth. Utifrån de 

resultat som påträffades justerades syfte och frågeställning.  

De exklusions- och inklusionskriterier som lades fram kan ha inneburit att somliga 

relevanta artiklar valdes bort. Framförallt kravet på att studien skulle vara av typen 
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RCT uteslöt ett antal artiklar som kan ha visats sig relevanta för arbetet. Författarna 

bedömde dock att graden av evidens hos de insamlade artiklarna var viktigast och 

beslutet fick stå fast.  

Denna studie åsyftade att beskriva likheter och skillnader mellan mobila 

egenvårdsstöd för patienter med diabetes. Fokus riktades även mot förändring av 

HBA1c (metabol balans) relaterat till användandet av mobila egenvårdstöd. Utifrån 

detta ansågs en allmän litteraturstudie vara en passande metod. Metoden har använts 

eftersom den, i enlighet med Forsberg och Wengström, beskriver kunskapsläget inom 

ett visst område (16).  

I föreliggande studie framkom ett flertal frågeställningar som var oväntade, vilka 

avvek något från syftet med studien. I relationen mellan patienten och sjuksköterskan 

framkom flera utmaningar gällande samspelet mellan parterna när ett mobilt 

egenvårdstöd används. Till denna studie valdes kvantitativ forskning för analys då 

denna tradition ger tydliga bevis om en vård handling ger bättre resultat än en annan. 

Detta fastställs genom mätningar och jämförelser (26), och är således passande för 

frågeställningen som söker svar på hur HbA1c påverkas av användningen av mobilt 

egenvårdsstöd. Dock är det relevant att reflektera över om denna kvantitativa 

forskning har för snäva ramar gällande problematiken med hur ett mobilt 

egenvårdsstöd kan förstås mellan vårdgivaren och patienten. Kanske hade studier 

med kvalitativ ansats gett ett bredare underlag för analys gällande den problematik 

som bitvis behandlas och uppdagas i resultatdiskussionen. 

Metod för granskning  

Vid granskning av artiklarnas kvalitet användes Olssons & Sörensens 

bedömningsmall för studier av kvantitativ metod (25), för att de artiklar som efter 

andra urvalet valdes ut som relevanta och som potentiellt kunde uppfylla kraven för 

att ingå i studien. Denna granskning vidtogs för att fastställa artiklarnas evidensgrad. 

De artiklar som exkluderades hade en bevisgrad på under 60 %, d.v.s. låg. Efter 

denna granskning återstod nio artiklar, fyra artiklar av hög bevisgrad och fyra artiklar 

av medelstor bevisgrad samt en artikel av låg bevisgrad. Den sist nämna artikeln 

uteslöts emellertid ur studien under analysens gång då den saknande godtagbar 

reliabilitet. 
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Författarna vill inte utesluta möjligheten att granskningen av artiklarna ej var 

fullkomligt rättvis. Eftersom bägge författarna genomförde en granskning för första 

gången, och i högsta grad var noviser i den kvantitativa forskningstraditionen, kan 

felaktigheter förekomma i bedömningen. En ytterligare svaghet är att studien, efter 

granskning, inte endast innehåller artiklar av hög kvalitet. Utifrån Brittons gradering 

av evidensstyrka för slutsatser kan det dock hävdas att materialet ändå innehar ett 

starkt vetenskapligt underlag (50).  

I tillägg var samtliga artiklar skrivna på engelska och ingen av oss har detta språk 

som modersmål, risken finns därmed att feltolkningar kan ha skett. Författarna till 

denna litteraturstudie har emellertid försökt att påverka evidensen och stärka 

reliabiliteten genom att noggrant läsa igenom respektive artikel, dels individuellt och 

dels tillsammans, samt kvalitetsgranska materialet och föra in studierna i 

artikeltabell. 

Sökprocess 

I sökningen av artiklar utgick författarna från de tre databaserna CINAHL, Pubmed 

och PsycInfo. Dessa var enligt litteraturen passande för det granskade ämnet (16). 

Det faktum att författarna begränsade sig till dessa databaser kan ha inneburit att 

materiel relevant för resultatet kan ha missats. 

Efter den inledande provsökningen påbörjades en systematisk sökningsprocess, men 

utbudet inom denna sökordsfär visade sig vara tämligen sparsamt. Artiklarna höll 

antingen för låg kvalitet eller saknade representativt syfte. Mängden sökord utökades 

och författarna begagnade sig också av en manuell sökning, vilket visade sig ge ett 

något bättre utbud. Författarna tillämpade bl.a. av den Booleska termen NOT för att 

kunna precisera sig. Detta medför både för- och nackdelar, relevanta artiklar kan 

tänkas ha försvunnit i sökningen trots vårt försök att endast utesluta söktermer som 

med största säkerhet inte innefattar dessa. Samtliga dessa studier visade sig vara av 

typen RCT, vilket enligt Friberg innebär den starkaste evidensgraden samt var ett av 

inklusionskriterierna till den föreliggande studien (26). Insamlingen av data, 

granskningen och analysen kan, som tidigare nämnts, påverkats av den ringa 

forskningserfarenhet och vana att söka och läsa vetenskapliga artiklar som 

författarna till föreliggande studie har. De små förkunskaper författarna till 

föreliggande litteraturstudie hade i ämnet innan arbetet påbörjades kan ha lett till 

både svagheter och styrkor. En styrka såtillvida att egna tolkningar och värderingar 
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har fått en mindre plats då författarna till denna litteraturstudie helt enkelt saknar 

erfarenheter i ämnet, samtidigt som detta faktum kan ha inneburit att begränsad 

kunskap lett till desto fler egna föreställningar. För att i största mån undvika detta 

användes en provsökning för att utröna vad ämnet innefattar innan artikelsökningen 

påbörjades. 

Begränsningar för resultatet 

Intern validitet i studierna kan också ha påverkat resultatet. Intern validitet är enligt 

Forsberg & Wengström hur stor tillförlitligheten är i en undersökning eller i hur stor 

grad en konklusion kan dras av att den oberoende variabeln har påverkat det 

beroende variabeln (16). T.ex. kan grupperna haft en olik uppdelning i demografi 

efter randomisering och därmed fått ett felaktigt resultat, särskilt med tanke på att 

alla artiklar ej identifierade confounding factor. 

Den externa validiteten avser graden generaliserbarhet, vilket avser huruvida 

studiens resultat kan överföras på populationen som helhet (16). De granskade 

studierna genomfördes i Norge, USA, Japan och Australien, överförbarheten kan här 

diskuteras då hälsovården kan se annorlunda ut i jämförelse med Sverige. En annan 

svaghet är att studierna hade tämligen olika interventioner avseende 

applikationernas funktioner. Detta medför att det är svårt att jämföra resultaten och 

dra en entydig slutsats som sedan kan överföras på alla applikationer av denna typ.  

Det faktum att utbudet av artiklar var väldigt begränsat, och den mängd författarna 

fann är liten i jämförelse med det enorma utbud av applikationer som finns på 

marknaden, innebär en påtaglig svaghet för arbetets generaliserbarhet. Mängden 

artiklar ligger på gränsen till vad som krävs för en studentuppsats, men det skall 

också tilläggas att två av artiklarna, de som redogör för applikationen FTA, har en och 

samma studiegrupp och metod, och är i grunden endast en förlängd artikel. 

Den tidigare konklusionen understryks ytterligare av det faktum att samtliga 

artiklarna har tämligen små studiepopulationer, som minst 30 deltagare och som 

mest 415. Studierna hade relativt korta interventionsperioder, vilket enligt Holtz och 

Laukner kan innebära en svaghet då diabetes är en sjukdom som kräver livslång 

behandling och längre studier bättre inblick i hur utfallet av interventionen blir (36).  
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Hawthornes effekt 

En annan viktig anmärkning i det studerade materialet är förekomsten av signifikant 

förbättring av HbA1c över tid från studiens början, inte bara hos 

interventionsgrupperna, utan också hos kontrollgrupperna. Det förefaller alltså som 

att endast själva deltagandet i studien ger en positiv effekt på den metabola balansen 

hos flertalet av studiedeltagarna vare sig studiens deltagare tog del av interventionen 

eller ej (28, 29, 32-35). Här föreligger ett fenomen som kallas Hawthorneffekten, som 

enligt Adair definieras som ett scenario där deltagarna i en studie, endast genom 

vetskapen om att de medverkar i studien, förändrar sitt beteende. Denna företeelse är 

för forskare viktig att ta i beaktning då det kan leda till felaktiga slutsatser (51). 

Forskningsetisk diskussion 

När en litteraturstudie skall genomföras betonar Forsberg och Wengström vikten av 

att granska studier som har tillhandahållit ett tillstånd från en etisk kommitté. För att 

garantera detta granskades i denna litteraturstudie samtliga studier under denna 

premiss. Inga artiklar som saknar etiskt tillstånd användes (16). Då stora delar av 

arbetet med en litteraturstudie handlar om att söka relevant material och sedan 

analysera detta kan oenigheter uppstå mellan författarna. Oenigheter gällande val av 

studie, analys, tolkning av bedömningsformulär och metodik diskuterades mellan 

författarna tills dess att konsensus uppnåddes.  

Ett akademiskt arbete av denna karaktär är krävande. Det är därför av största vikt att 

rättvis fördelning av arbete respekteras mellan författarna. Beträffande mängd arbete 

utfört av respektive författare föreligger ingen övervikt av börda hos någon av 

författarna i denna litteraturstudie. 

God vetenskaplig sed upprätthölls under hela arbetets gång. Enligt Forsberg och 

Wengström får ej data fabriceras, stjälas eller plagieras och hypoteser får ej besvaras 

utan källhänvisning, vilket beaktades och efterföljdes i denna litteraturstudie (16). 

Vidare presenterades alla delar av resultatet. Ingen del av resultatet utelämnades till 

förmån för den egna hypotesen. 

Slutsats 

De senaste decennierna har utvecklingen av informationsteknik drastiskt förändrat 

samhället vi lever i och även vården. Med hjälp av exempelvis mobiltelefoner loggar 

människor i större och större utsträckning sina liv. Detta gäller även olika 

sjukdomstillstånd. 
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Idag finns en stor mängd mobila applikationer tillgängliga för allmänheten, som 

erbjuder stöd i egenvård av sjukdomar som till exempel diabetes. Applikationerna 

erbjuder ett sätt att förmedla tips, råd och även möjligheten att logga, bearbeta och 

analysera data för att förmedla en bild av användarens tillstånd.  

Denna studie visar (i samstämmighet med flera andra studier) en positiv trend för 

HBA1c (metabol balans) vi användningen av mobilt egenvårdsstöd men forskningen 

är i dagsläget väldigt begränsad i relation till antalet tillgängliga applikationer. Vidare 

innehåller de studerade applikationerna inte kompletta funktioner för att stödja den 

egenvård som sjukdomen kräver. Ett exempel på en saknad funktion är en 

komponent för rådgivning.  

Författarna till föreliggande studie kan därmed understryka att mer forskning krävs 

inom området för att kunna ge säkrare bevis på hur de mobila egenvårdsstöden för 

patienter med diabetes påverkar den metabola balansen och i vilken grad det kan 

betraktas som ett komplement till det konventionella mötet med hälsovården. 

Framtida studier bör även utföras över ett längre tidsperspektiv för att tydligare 

spegla den långa process som egenvård innebär. Vidare bör relationen mellan 

sjuksköterska och patient undersökas med kvalitativa mått där fokus ligger på hur 

respektive roll förändras när patienten redan har information om sitt tillstånd.  

Slutligen vill författarna till denna litteraturstudie lyfta fram ett av sjuksköterskans 

viktigaste kompetensområden: utbildning och vägledning. Området kräver att 

sjuksköterskan kan identifiera patientens resurser och bidra till delaktighet i 

vårdförfarandet. Författarna ser här möjligheten att i större grad implementera 

mobilt egenvårdsstöd som ett komplement för att främja self-efficacy och 

empowerment. Mobil egenvård har således stor potential för individen. 

Ett hinder för mHälsan i allmänhet är dock den klyfta mellan vårdgivare och 

vårdtagare som finns. Innan mHälsa kan nå sin fulla potential måste denna klyfta 

överbryggas, där båda parterna möts i ett samförstånd om mHälsans styrka som 

resurs och en gemensam kunskap i hur den bör tillämpas. 
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Bilaga 1. Sökmatris och urval. 
Databas 

Söknr : 

Datum 
för 
sökning 

Sökord Begränsningar Träffar Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

Pubmed 

#1 

2015-
04-10 

Diabetes AND 
Mobile health 
OR mHealth 

English 

5 Years 

11184 0 0 0 

#2 2015-
04-10 

#1 AND self 
management 

English 

5 Years 

664 0 0 0 

#3 2014-
04-10 

Diabetes AND 
mobile health 
AND self 
management 

English 

5 Years 

287 0 0 0 

#4 2014-
04-10 

Diabetes AND 

mobile health 
AND self 
management 
AND 
Randomized 
controlled trial 

English 

5 Years 

75 20 7 5 

#5 2015-
04-14 

#1 AND self 
management 

AND 
Smartphone 
application* 

English 

5 Years 

499 0 0 0 

#6 2015-
04-14 

#3 AND 
Smartphone 
application* 

English 

5 Years 

5 2 1 1 

#7 2015-
04-14 

#3 AND 
Mobile Phone 

English 

5 Years 

110 15 2 1 

#8 2015-
04-20 

Diabetes AND 
mHealth AND 
self care 

English 

5 Years 

198 18 3 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 1. Sökmatris och urval 

Databas 

Söknr : 

Datum 
för 
sökning 

Sökord Begränsningar Träffar Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

CINAHL 

#1 

2015-
04-15 

Diabetes 
AND 
mHealth OR 
mobile 
health 

Peer-review 

English 

2010 – Apr 
2015 

970 0 0 0 

#2 2015-
04-15 

#1 AND self 
management 

Peer-Review 

English 

2010 - April 
2015 

42 5 3 0 

#3 2015-
04-15 

# 1 AND self 
care 

Peer-Review 

English 

2010 - April 
2015 

93 11 4 0 

PsycINFO 

#1 

2015-
04-18 

Diabetes 

AND 
mHealth OR 
Mobile health 

Peer-Review 

English 

2010 - April 
2015 

1299 0 0 0 

#2 2015-
04-18 

#1 AND 
HbA1c 

Peer-Review 

English 

2010 - April 
2015 

16 2 0 0 

#3 2015-
04-18 

#1 AND Self 
management 

 

Peer-Review 

English 

2010 - April 
2015 

99 10 0 0 

#4 2015-
04-18 

#1 AND Self 
care 

Peer-Review 

English 

2010 - April 
2015 

135 17 2 0 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

Bilaga 2. Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod av Olsson och 
Sörensen (24) (med modifikation). 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat = 3p) Saknas 1/3 2/3 samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändigt Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, representativt) Ej acceptabelt Låg Medel God 

Patienter med HbA1c över 63 mmol/l Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 
saknas/ja 

nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställningen besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller 
etc.) 

Saknas Mindre bra Bra 

 

 

Statistisk analys (beräkningar, metoder, 
signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabelt Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussioner av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsats     

Överenstämmelse med resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47p) P P P P 

Grad 1: 80% Grad 2: 70% Grad 3: 
60% 

  

Titel: Författare:    

 

 

  



 
 

Bilaga 3. Artikeltabell. 

 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Heidi Holmen, 
Astrid 
Torbjørnsen, 
Astrid Klopstad, 
Anne Karen 
Jenum, Milada 
Cvancarova 
Småstuen, Eirik 
Årsand, Lis 
Ribu. 

2014. 

Norge 

A Mobile Health 
Intervention for 
Self-
management 
and Lifestyle 
Change for 
Persons With 
Type 2 
Diabetes, Part 
2: One-Year 
Results From 
the Norwegian 
Randomized 

Controlled Trial 
RENEWING 
HEALTH 

Att testa huruvida 
användande av mobilbaserat 
egenvårdssystem under ett 
år, med eller utan 
telefonhälsorådgivning 
under de första fyra 
månaderna, kan förbättra 
HbA1c, egenvård och 
livskvalitet hos personer 
med typ 2-diabetes. 

RTC-studie. Studien innefattar 2 
interventionsgrupper och en 
kontrollgrupp där alla deltagare hade 
typ 2-diabetes. 
Interventionsgrupperna fick en s.k. 
FTA, Few Touch Application, till 
mobiltelefonen. Med denna samlades 
data kring blodglukos, kost, fysisk 
aktivitet och personliga mål in och 
bearbetades. En av 
interventionsgrupperna fick 
hälsorådgivning de första fyra 
månaderna efter randomisering. 

HbA1c mättes vid start och efter ett 
år. Egenvård och livskvalitet mättes 
genom formulär. 

Lämplighet till 
studien 
bedömdes på 
298 personer. 
Av dessa 
inkluderades 
151 personer. 
120 personer 
genomförde 
hela studien. 

HbA1c sjönk hos samtliga 
grupper efter ett år, men det 
fanns ingen signifikant 
skillnad grupperna emellan. 
Egenvården var signifikant 
högre hos gruppen som fått 
FTA och hälsorådgivning. 
Ingen andra sekundära 
resultat skilde grupperna åt. 

Hög 

RCT 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Astrid 

Torbjørnsen, 
MSc, Anne 
Karen Jenum, 
MD, PhD, 
Milada 
Cvancarova 
Småstuen, PhD, 
Eirik Årsand, 
PhD, Heidi 
Holmen, MSc, 
Astrid Klopstad 
Wahl, PhD, and 
Lis Ribu, PhD.  

2014, 

Norge. 

A Low-Intensity 
Mobile Health 
Intervention 
With and 
Without Health 
Counseling for 
Persons With 
Type 2 
Diabetes, Part 
1: Baseline and 
Short-Term 
Results From a 
Randomized 

Controlled Trial 
in the 
Norwegian Part 
of RENEWING 
HEALTH 

Syfte med studien var att 
under fyra månader 
utvärdera om ett mobilt 
egenvårdsstöd med eller 
utan samtidig 
hälsorådgivning kunde 
förbättra HBA1c, egenvård, 
livskvalitet och underlätta 
beteendeförändringar hos 
patienter med typ 2-
diabetes. Vidare 
undersöktes även kliniska, 
sociodemografiska och 

livsstils-karakteristika hos 
patienterna. 

3-armad randomiserad kontroll 

studie med två interventionsgrupper 
och en kontrollgrupp. Den första 
interventionsgruppen fick tillgång till 
en smartphone med ett egenvårds 
verktyg i form av en applikation 
(Few Touch Application). Med FTA 
kunde patienterna föra in data 
gällande b-glukos, matvanor, fysisk 
aktivitet, personliga mål och en 
sökfunktion för information om 
diabetes. Interventionsgrupp 
nummer två fick tillgång till 
ovanstående smartphone med 
applikation, men även 
hälsorådgivning av en 
diabetessköterska via telefon under 
fyra månader från start. 

Både interventionsgrupperna och 
kontroll gruppen erhöll standard-
vård under hela studien. 

151 deltagare 
med ett bortfall 
på 20 personer. 

Ingen signifikant skillnad 

fanns mellan grupper 
gällande HBA1c efter fyra 
månader. Dock påvisades ett 
sjunkande HBA1c i alla 
grupper. Signifikant skillnad 
fanns mellan 
interventionsgrupp 1 (endast 
FTA) och kontrollgruppen 
gällande egenvård där 
interventionsgruppen 
förbättrade egenvården 
(p=0.01). Signifikans fanns 
även för den andra 
interventionsgruppen 
gällande förbättrad egenvård, 
då jämförd med båda övriga 
grupper (p=0.04) Vidare 
hade interventionsgruppen 
förbättrade teknisk 
färdigheter jämfört med 
kontrollgruppen (p=0.02). 

 

Hög 

RCT 



 
 

Bilaga 3. Artikeltabell.  

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Kayo Waki, MD, 

MPH, PhD, 
Hideo Fujita, 
MD, PhD, Yuji 
Uchimura, DDS, 
Koji Omae, 
MBA, Eiji Ara-
maki, PhD, 
Shigeko Kato, 
PhD, Hanae 
Lee, RN, Haruka 
Kobayashi, BS, 
Takashi 
Kadowaki, MD, 
PhD, Kazuhiko 
Ohe, MD, PhD,  

2014,  

Japan 

 

DialBetics: A 

Novel 
Smartphone-
based Self-
management 
Support System 
for Type 2 
Diabetes 
Patients 

Att utveckla ett interaktivt, 

delvis automatiserat system 
som tolkar patient-data 
(biologiska data, fysisk ak-
tivitet och matvanor) och 
svarar med råd kring 
egenvård av diabetes. 
Användbarhet och klinisk 
betydelse för detta system 
bedöms i en randomiserad 
kontrollstudie. 

 

Icke-blindad randomiserad kontroll 

studie med en interventionsgrupp 
och en kontrollgrupp. Interventions-
gruppen tillhandahöll en 
smartphone, glukosmätare, 
pedometer och våg som trådlöst 
överförde all data till Dialbetics 
server. Dialbetics applikationen 
granskade patientens värden och 
gav automatiska råd för hur 
egevården skulle fortgå utifrån dessa 
värden. Båda grupperna mötte 
forskar teamet vid vecka noll 
respektive tolv. Vid vecka tolv 
svarade deltagare i 
interventionsgruppen på formulär 

gällande belåtenhet med Dialbetics 
systemet. 

 

66 patienter 

deltog i studien. 
Bortfallet 
utgjordes av 15 
patienter. 

 

För fasteblodsocker fanns en 

signifikant skillnad mellan 
grupperna, där 
interventionsgruppen visade 
på ett minskat 
fasteblodsocker (p=0.19). 
HBA1c minskade även 
signifikant i 
interventionsgruppen 
(p=0.015) Formulär som 
ifylldes av interventionsgrupp 
visade att deltagarna var 
bekväma med att använda 
systemet. 

 

Medel 

RCT 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Morwenna 
Kirwan, 
Corneel 
Vandelanotte, 
Andrew 
Fenning, 
Mitch j 
Duncan.  
2013. 
Australien 

Diabetes Self-
Management 
Smartphone 
Application for 
Adults With 
Type 1 
Diabetes: 
Randomied 
Controlled Trial 

Syftet med studien var att 
undersöka effekten av en 
fritt åtkomlig smartphone-
applikation i kombination 
med feed-back via 
textmeddelande från 
certifierad diabetesrådgivare 
för förbättrad glykemisk 
kontroll samt förbättring i 
andra diabetesrelaterade 
utfall hos vuxna personer 
med typ 1-diabetes. 

RTC-studie. Patienterna genomgick 
en sex-månaders intervention med 
påföljande uppföljning efter tre 
månader. Patienterna delades i 
kontroll grupp och 
interventionsgrupp. 
Interventionsgruppen fick, förutom 
vanlig vård, en diabetesapplikation 
för smartphone samt 
textmeddelanden från 
diabetesrådgivare. Långtidssocker 
och mättes i början och upplevd 
egenvårdskontroll slutet av 
interventionen, samt var tredje 
månad under studiens gång. 

197 personer 
visade sitt 
intresse online 
eller via telefon, 
och var behöriga 
till studien.  

72 personer 
mötte inklusions- 
och 

exklusionskriterier 
och valdes ut. Av 
dessa föll 19 bort 
under studien. 

Interventionsgruppen gjorde 
en signifikant förbättring i 
HbA1c-kontroll från start till 
sista uppföljningen. Det fanns 
ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna gällande 
upplevd egenvårdskontroll. 

Hög 

RTC 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Paul C 
Tang , J 
Marc 
Overhage , 
Albert 
Solomon 
Chan, 
Nancy L 
Brown , 

Bahar 
Aghighi , 
Martin P 
Entwis-tle , 
Siu Lui Hui 
, Shauna 
MHyde , 
Linda H 
Klieman , 
Charlotte J 
Mitchell , 
Anthony J 
Perkins , 
Lubna S 
Qureshi , 
Tanya A 
Waltimyer , 
Leigha J 
Winters , 
Charles 
YYoung,  

2013,  

USA 

Online disease 
management of 
diabetes: 
Engaging and 
Motivating 
Patients Online 
With Enhanced 
Resourc-es-
Diabetes 
(EMPOWER-D), 
a randomized 
controlled trial 

Att utvärdera ett webbaserat 
egenvårdsstöd utformat för 
patienter med illa 
kontrollerad typ 2-diabetes. 

 

Randomiserad interventionsstudie 
som fortgick under 12 månader med 
en interventionsgrupp och en kon-
trollgrupp. Interventionsgruppen fick 
tillgång till trådlös överföring av 
glucometer-avläsningar, patient-
specifika sammanfattningar av 
sjukdomsstatus, kost- och 
aktivitetsloggar, insulinprotokoll, 

meddelande-service (online) med 
patientens vård-team, rådgivning av 
sjuksköterska och dietist, personliga 
videoklipp distrubuerade av 
vårdteamet innehållande tips kring 
egenvård av diabetes. Deltagarna i 
interventionsgruppen fick tre besök 
med vårdteamet där utbildning av 
online-verktygen gavs, vårdplan 
upprättades och medicin-rådgivning 
erhölls. Kontrollgruppen erhöll vanlig 
vård. Samtliga grupper fick under 
studiens gång fylla i online-formulär 
vilka handlades av en blindad 
forskningsassistent.  

 

1594 personer 
screenades av dessa 
klarade 768 
patienter 
inklusions/exklusions 
kriterierna. Av dessa 
valde 415 att delta. 
Bortfallet utgjordes 
av 10 patienter. 

Jämfört med kontrollgruppen 
som fick vanlig vård hade 
patienterna i 
interventionsgruppen 
signifikant lägre HBA1c vid 6 
månader (p = <0.001). Vid 
12 månader fanns ingen 
signifikant skillnad mellan 
grupperna(p = 0.133) Vid 

Post-Hoc analys framkom att 
interventionsgruppen hade 
signifikant förbättrat kontroll 
över sin diabetes jämfört 
med kontrollgruppen 
(p=0.006) 

Medel 

RCT 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Amanda M. 
Bell, Stephanie 
J. Fonda, M. 
Susan Walker, 
Virginia 
Schmidt, 
Robert A. 
Vigersky. 

2012. 

USA. 

Mobile Phone-
Based Video 
Message for 
Diabetes Self-
Care Support 

Att undersöka huruvida 
mobilbaserad 
videomeddelanden gällande 
egenvård av diabetes, kan 
förbättra långtidssocker och 
egenkontroll av 
blodglukosvärde 

RTC-studie. Studien innefattade en 
kontrollgrupp och en 
interventionsgrupp. 
Interventionsgruppen fick dagligen 
inspelade videomeddelanden till sin 
mobiltelefon. HbA1c och information 
om egenkontroll av blodglukosvärde 
samlades in var tredje månad under 
tolv månader. 

Lämplighet till 
studien 
bedömdes på 
2880 personer . 
65 personer 
mötte kraven 
för deltagande 
och 
randomiserades. 
Av dessa 
genomgick 63 
personer hela 
studien. 

Interventionsgruppen hade 
signifikant förbättrade 
HbA1c-värden jämfört med 
kontrollgruppen. Störst var 
skillnaden hos de som tittade 
på 10 eller fler meddelanden 
per månad. Den fanns inget 
signifikant samband mellan 
egenkontroll av blodglukos 
och interventionen. 

Medel 

RCT 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Stein Olav 
Skrøvseth, Eirik 
Årsand, Fred 
Godtliebsen, 
Ragnar M. 
Joakimsen. 

Norge. 

2015 

Data-Driven 
Personalized 
Feedback to 
Patients with 
Type 1 
Diabetes: A 
Randomized 
Trial. 

Att utreda huruvida en 
informationsmedierad 
feedback–modul kan ge 
förbättrad egenvård hos 
personer med typ 1-
diabetes. 

RTC-studie. Den mobila 
applikationen Diastat utvecklades. 
Den innehöll en 
informationsmedierad feedback-
modul för de patienter som mäter 
sin blodglukos själv. Bägge de 
grupperna som deltog i studien 
erhöll till en början en applikation 
utan Diastat. Grupp 1 aktiverade 
Diastat efter fyra veckor in i studien, 
medan Grupp 2 aktiverade Diastat 
efter tolv veckor. Antal episoder med 
hyper- eller hypoglykemiska 
episoder loggades av patienterna 
över tid och HbA1c mättes vid 
starten och slutet av interventionen 

Av de 30 
individer som 
från början 
mötte kraven i 
rekryteringen 
och tillfrågades 
ville samtliga 
delta. Av dessa 
föll 4 bort under 
studiens gång. 

Efter tolv veckor fanns ingen 
signifikant skillnad mellan 
grupperna i HbA1c-värde, 
eller antal episoder av hyper- 
eller hypoglykemi. Alla 
grupper hade dock en 
signifikant förbättring av 
HbA1c. 

Medel 

RCT 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Sanjay Arora, 

MDa, Anne L. 
Peters, MDb, 
Elizabeth 
Burner, MD, 
MPHa, Chun 
Nok Lam, 
MPHa, Michael 
Menchine, MD, 
MPHa,  

2014 

USA 

 

Trial to Examine 
Text Message–
Based mHealth 
in Emergency 
Department 
Patients With 
Diabetes (TExT-
MED): A 
Randomized 
Controlled Trial 

Patienter med låg inkomst 
och diabetes nyttjar 
akutsjukvård för akuta och 
kroniska besvär i större och 
större utsträckning. Syftet 
med studien var att 
fastställa om en skalbar, 
prisvärd, enkelriktad text 
baserad mobil tjänst (TExt-
MED) ökar framgångsrik 
behandling, ökar hälsosamt 
beteende och minskar 
användandet av 

akutsjukvård av patienter i 
utsatta grupper. 

Randomiserad kontroll studie med 

en interventionsgrupp och en 
kontrollgrupp. Interventionsgruppen 
fick två sms per dag. TExT-MED sms 
innehöll information från fyra olika 
kategorier, Information/motivation, 
påminnelser gällande läkemedel, 
Hälso-utmaningar och Kuriosa. 
Kontrollgruppen erhöll vanlig vård. 

 

128 patienter 

deltog. Bortfall 
utgjordes av 36 
patienter. 

 

Signifikant skillnad mellan 

interventionsgrupp och 
kontroll grupp fanns gällande 
HBA1c, där interventions-
gruppen jämfört med 
kontrollgruppen hade 
förbättrade värden vid sista 
mätningen (p=0.025) 

Gällande sekundära 
effektmått framkom en tydlig 
positiv förändring i följsamhet 
till medicinering för 
interventionsgruppen, jämfört 
med kontrollgruppen som 
hade en negativ utveckling på 
denna punkt.  

 

Hög 

RCT 



 
 

Bilaga 4. Applikationer. 
 

Few Touch Application 

 
Few Touch Application (FTA) är en mobil applikation för smartphones. Applikaionen överför 
blodglukosvärden från en glukosmätare via bluetooth. Ytterligare funktioner finns i FTA 
applikationen, förutom registrering och övervakning av blodglukos. Applikationen har även 
funktioner som registrerar matvanor och fysisk aktivitet. En särskild funktion hjälper 

användaren att sätta upp mål kring sin diabetes och livsstil. Slutligen finns ett 
informationssystem som hjälper användaren att hitta information om sjukdomen (25, 26).  
 

 
 

 

 

DialBetics 

 

DialBetics är en smartphone applikation som utvecklats i Japan. 
Applikationen består av fyra moduler. Den första modulen överför data; blodglukos, blodtryck 
kroppsvikt och antal steg från pedometer. Dessa värden skickas via applikationen till en server 
två gånger om dagen.  Blodglukos, blodtryck och kroppsvikt skickas på morgonen och de 
resterande tre på kvällen. 
Den andra modulen består av en funktion som utvärderar.  Ovanstående parametrar (inskickat 

data) utvärderas och jämförs med Japan Diabetes Society´s riktlinjer för patienter med diabetes 
som tillhandahåller optimala värden att eftersträva. Applikationen bedömer om patientens 
värden når upp till dessa optimala värden och presenterar resultatet. Om data skulle överstiga 
optimala värden skickas dessa till en läkare för bedömning och eventuell vidare handläggning. 

Modul nummer tre utgörs av en kommunikationsfunktion. Denna funktion tillåter patienten att 
tala in eller skriva om matvanor och fysisk aktivitet som ej kan mätas med pedometer eller 
blodglukos. Om patienten talar in meddelanden konverterar applikationen rösten till text som 

sedan matchas mot en databas. Applikationen ger sedan råd om livsstilsförändringar utifrån de 
meddelanden som den erhållit från patienten. 
Slutligen finns en fjärde funktion, som utvärderar diet. Här kan patienten skicka in bilder på sina 
måltider som sedan bedöms av en dietist. Dietisten räknar ut näringsvärdet av varje måltid och 
skickar tillbaka resultatet, vilket i regel tar en till två dagar (27). 
 

 

TExt-MED 

 
TExt-MED är en enkelriktad intervention avsedd för vanliga mobiltelefoner som stödjer SMS 
(Short Message Service) funktion. Denna intervention/applikation utvecklades av en Amerikansk 

forskargrupp som sedan genomförde en studie på hur interventionen/applikationen fungerar på 
fältet. 
TExt-MED utvecklades för att förbättra patienters motivation, self-efficacy, och egenvård. Detta 
uppnås via två stycken SMS som dagligen skickas till patientens mobiltelefon. Dessa 

meddelanden innehåller information från fyra olika kategorier. Kategorin 
Undervisande/motiverande innehåller information och motivation kring kontroll över blodglukos, 
blodtryck, kolesterol, sjukdomskontroll, fotvård, hälsosam diet, hjärtkärl-sjukdom, fysisk 
aktivitet, recept och socialt stöd. 
Den andra kategorin Påminnelser om medicin, skickar meddelanden innehållande påminnelser 
om att ta ordinerad medicin. Livsstils-utmaningar utgör den tredje kategorin. Inom denna 
kategori skickas meddelanden om konkreta tips om livsstils mål för just den dagen. Den sista 

och fjärde kategorin är kuriosa från vilken patienten får information i frågeform tätt följt av rätt 
svar (32). 
 

 

 



 
 

Bilaga 4. Applikationer. 
Diabetes Diary och Diastat 

 
En norsk forskargrupp står bakom applikationen Diabetes Diary och dess tilläggs-modul; 
Diastat. Diabetes diary är en basal, elektronisk dagbok för smartphones i vilken patienten bl.a. 
kan föra in sina blodglukos värden under dagen. Tilläggs-modulen Diastat består av tre olika 
huvuddelar. 
I den första delen erbjuds patienten periodiska grafer. Dessa sammanställs när tillräcklig mängd 

data insamlats över en viss tid, och presenteras då som grafer. Del två räknar ut trender 
gällande blodglukos värden så att patienten skall få en överblick över hur dess blodglukos-
värden fortlöper. Dessa trender kan sedan jämföras med tidigare nämnda periodiska grafer för 
att tydliggöra förloppet. 
Den tredje delen är en situations-matchning. När patienten är i behov av att injicera insulin kan 
den aktuella situationen jämföras med tidigare situationer för att se hur mycket insulin som 
administrerades den gången. (31) 

 

 

 

Glucose Buddy 

 
I-phone applikationen Glucose Buddy är en egenvårdsapplikation för patienter med diabetes 
som utvecklats av SkyHealth LLC. Applikationen är gratis och var 2013 den mest nedladdade 

diabetes applikationen till iOS. Funktionerna omfattar manuellt införande av blodglukos-värden, 
insulindoser/övriga mediciner, mat (mätt i gram) och antal minuter av fysisk aktivitet. Via 
applikationen kan användaren sedan få sina data uttryckta i form av grafer skickade till sin 
email. Det finns ingen nedre gräns för hur ofta eller hur många gånger användaren måste 
använda applikationen för att logga sina värden. En Glucose Buddy hemsida finns även 
tillgänglig för användaren och även där kan användaren logga sina data. (28) 

 

 

EMPOWER-D 

 
En amerikansk studie som gick under namnet EMPOWER-D (Engaging and Motivating Patients 
Online With Enhanced Resources for Diabetes) utvärderade ett hälsovårdsprogram i mobilen 
som skulle ge patienter bättre uppfattning om sin sjukdom och skapa förutsättningar för 
patienterna att bli mer delaktiga i sin egenvård. I programmet ingick glukosmätaren OneTouch 
Ultra2 som via Bluetooth kunde överföra mätvärden till en smartphone. Den förde i sin tur in 

informationen till en personlig patientjournal där den blev analyserad av ett hälsovårdsprogram 
enligt patient-specifika uppgifter. Deltagaren kunde direkt ta del av informationen via 
mobilen.  Deltagarna kunde också logga information som var relevant för egenvården, såsom 
mat intag, fysisk aktivitet, blodtryck, insulindoser och vikt. Detta gjorde det möjligt att se 
utvecklingskurvor och framsteg mot eventuella mål och hur väl glukoskontrollen överensstämde 

med följsamhet till medicinering och livsstilsförändring. Genom att läsa den personliga 

patientjournalen och få kunskap om deltagarens kliniska variabler kunde också dietist och 
sjuksköterska ge feedback om mat intag, blodglukosmätningar och medicindoser. Deltagarna 
erhöll även små personligt anpassade texter eller filmsnuttar till hjälp i egenvård, som 
sjuksköterskan skickade via den personliga patientjournalen (29). 
 

 

Mobile Phone-Based Video Message for Diabetes Self-Care Support 

 
En amerikansk studie utredde huruvida korta enkelriktade videomeddelanden skickade via 

mobilen kunde förbättra HbA1c och egenmonitorerat blodsocker. 540 stycken 30 till 60 sekunder 
långa videomeddelanden skapades. Dessa täckte 6 stycken egenvårdsområden anpassade för 
diabetespatienter, såsom hälsosam kost, fysisk aktivitet eller glukoskontroll. 

Videomeddelandena skickades till deltagarna i oregelbunden ordning på bestämda tider på 
dagen. Varje videomeddelande kunde ses flera gångar (30).  
 



 
 

 

 


