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SAMMANFATTNING 

 

Förekomsten av diabetes mellitus ökar i alla länder världen över. Därmed växer också 

samhällets behov att utveckla nya kostnadseffektiva verktyg och insatser för hjälp och 

stöd inom egenvård. Att ge råd och stöd för att personen med diabetes ska ha möjlighet att 

kunna ta välgrundade beslut i sin egenvård är en viktig del i omvårdnaden. För personer 

med diabetes innefattar egenvård många olika aspekter. Att dagligen följa och kunna fatta 

stundtals svåra beslut i sin behandling för att göra den effektiv kräver både 

självkännedom och kunskap. 

 

Ett av de senaste tillskotten av hjälpmedel, som i dagens IT-samhälle utvecklas i 

explosionsartad takt, är appar, mobilapplikationer, inom området hälsa. Inom området 

diabetes finns redan idag ett stort utbud av appar. Diabetessjuksköterskan möter i sitt 

dagliga arbete ett ökande antal personer som använder appar som ett hjälpmedel. Det 

finns få studier som undersöker upplevelser och effekter av att använda appar i egenvård 

vid diabetes. Med bakgrund av det ämnar denna intervjustudie bidra till att ta reda på mer 

om användandet. 

 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av att använda app som hjälpmedel i 

egenvård i det dagliga livet med typ 1-diabetes. 

 

Studiens ansats var kvalitativ och som datainsamlingsmetod har intervju i fokusgrupp 

använts. I fokusgruppen deltog personer med mycket erfarenheter av att använda app i sin 

egenvård, ett så kallat strategiskt urval gjordes. Kriterier för att delta i fokusgruppen var 

att vara diagnostiserad med typ 1-diabetes, ha använt app i sin egenvård under minst en 

månad och att den användes till att registrera blodglukosvärden och/eller insulindoser. 

Personerna som deltog i intervjun hade själva anmält sig för att de ville dela med sig av 

sina erfarenheter. 

 

Resultatet baseras på en fokusgruppsintervju med tre deltagare. Deltagarnas erfarenheter 

av att använda appar i sin egenvård kom att tydliggöra sig i kategorier som i huvudsak 

passade i tre teman: nytta, funktion och användande. Några av de viktigaste funktionerna 

var att på ett enkelt sätt kunna föra in sina blodglukosvärden, insulindoser, mat och 

träning. Att kunna se hur en dag ser ut med alla värdena upplevdes som sporrande, 

eftersom resultat blev tydliga. Deltagarna var överens om att det var bra att kunna anpassa 

apparna efter just sina behov och det var positivt att kunna få statistik. Genom att använda 

apparna var det lättare att få en översikt, hitta värden och använda sin information jämfört 

med förr, när sedvanliga blodglukosdagböcker användes. Deltagarna nämnde att teknik 

och utveckling går framåt och att det hänt mycket på appmarknaden, vad gäller utbud och 

funktion. De trodde att apparnas olika utformning kunde tillgodose de flesta personer med 

diabetes behov som ett hjälpmedel i egenvård. 

 

Studien visade att app kan ses som ett bra hjälpmedel för hantering av egenvård i det 

dagliga livet med typ 1-diabetes. Positiva erfarenheter av app fanns inom områdena nytta, 

funktion och användande. Vidare forskning behövs för att få en fördjupad förståelse om 

erfarenheter av att använda app som hjälpmedel vid diabetes. 

 

     Nyckelord: Typ 1-diabetes, e-hälsa, appar, hjälpmedel, erfarenheter 

 

 



SUMMARY 

 

The prevalence of diabetes mellitus is increasing world wide resulting in a growing need 

to develop new cost-effective tools and interventions to aid in self-care. An important part 

of nursing care is to provide people diagnosed with diabetes access to advice and support 

to enable them to make informed decisions about their self-care. There are a number of 

aspects of self-care that people with diabetes need take into consideration, including; 

daily monitoring and having to make sometimes difficult decisions that demand both an 

understanding of the treatment and self-awareness. 

 

One of the most recent tools introduced in the field of health care is apps, application 

software. In the area of diabetes there is already a wide range of apps that are made 

available. Diabetes nurses daily encounter patients using apps. There are few studies that 

examine the experiences and effects of using apps in self-care for diabetes, and thus the 

purpose of this study is to help find out more about patients' experiences of using apps to 

aid in their self-care. 

 

The aim of this study was to describe the experiences of using apps in daily self-care by 

people diagnosed with type 1 diabetes. 

 

In this study qualitative data collection method through interview with a focus group has 

been applied. The participants were strategically selected based on their extensive 

experience in using apps in their self-care. Criteria for participation in the focus group 

were diagnosed with type 1 diabetes, was use an app in their self-care for at least one 

month, and record blood glucose and/or insulin doses. The participant in the interview 

volonteered because they wanted to share their experiences. 

 

The result is based on one focus-group interview with three persons. The participants' 

experiences of using apps in their self-care resulted in three themes of application: utility, 

function and use. One of the most important features was that it was an easy way to 

register the glucose levels, insulin doses, food and exercise. Being able to see an overview 

of a day’s data collection of values was perceived as encouraging as the results were 

clearly displayed. All participants agreed that it was good to be able to customize apps for 

their particular needs, and positive to get collated statistics. By using the apps it was 

easier to get an overview, find values, and use their information compared to before when 

ordinary blood sugar diaries were used. Also, it was highlighted that technology and 

development is moving forward and that there is much possibility on the application 

market to supply and adapt new features that could cater for most needs in light of self-

care. 

 

The study showed that apps are a good aid for handling self-care in everyday life with 

type 1 diabetes. Positive experiences of apps were within utility, function and use. Further 

studies are needed to get a more depth understanding of app use in diabetes self-care. 

Keywords: Type 1 diabetes, e-health, apps, aid, experiences 
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INLEDNING 

Diabetes mellitus har behandlats på många olika sätt genom tiderna och dess 

behandlingsmetoder har förfinats allt eftersom kunskapen om sjukdomen, dess orsak och 

verkan, har ökat. Behandlingen har med tiden utvecklats till att bli allt mer 

individanpassad och syftar inte längre till att enbart behandla blodglukos utan omfattar nu 

även bland annat behandling av blodtryck och blodfetter (Socialstyrelsen, 2010). Likaså 

har hjälpmedel som till exempel blodglukosmätare, insulinpennor och insulinpumpar med 

tiden utvecklats till att få allt fler avancerade funktioner. Ett av de senaste tillskottet av 

hjälpmedel som i dagens IT-samhälle utvecklas i explosionsartad takt är 

mobilapplikationer, appar, inom området hälsa (Boulos, Wheeler, Tavares & Jones, 

2011). Diabetessjuksköterskan möter i sitt dagliga arbete ett ökande antal patienter som 

använder appar i sin egenvård och några frågor som är intressanta att få mer kunskap om 

är: Hur används och hur upplever personer med typ 1-diabetes appen som ett hjälpmedel i 

sin egenvård? Vilka erfarenheter de av att använda appen i sin vardag? Det är några av 

frågorna som denna studie har för avsikt att svara på. 

 

BAKGRUND 

Diabetes Mellitus 

Idag beräknas mer än 382 miljoner människor i världen ha diabetes och enligt 

International Diabetes Federation (International Diabetes Federation [IDF], 2014) ökar 

antalet personer med diabetes i alla länder. I dagsläget kan vi inte förebygga typ 1-

diabetes och det är inte heller klarlagt vad och varför den autoimmuna process som förstör 

de insulinproducerande cellerna startar. Däremot finns det mycket bevis för att 

livstilsförändringar som viktnedgång, att vara fysisk aktiv och äta en hälsosam kost kan 

förhindra typ 2-diabetes att bryta ut (Socialstyrelsen, 2010). Typ 1-diabetes bryter oftast 

ut i barn- eller ungdomsåren. I Sverige insjuknar varje år cirka 800 barn, vilket är bland 

den högsta förekomsten av typ 1-diabetes i världen (Nationella diabetesregistret [NDR], 

2013). 

 

Gemensamt för personer med diabetes, oavsett typ, är en ökad risk för komplikationer 

(Socialstyrelsen, 2010). I Sverige publicerade Socialstyrelsen 1996 de första Nationella 

riktlinjer för diabetesvården. Riktlinjerna, som reviderats 1999, 2010 samt 2014, 

innehåller rekommendationer för diabetesvården inom områden som screening, 

prevention, levnadsvanor, glukoskontroll, omvårdnad, förebyggande av komplikationer, 

graviditet och hjärtkärlsjukdomar.  

 

Dålig glykemisk kontroll hos personer med typ 1-diabetes är ett allvarligt och komplext 

problem som kan initiera skador på organ som hjärta och kärl, njurar, nerv- och 

ögonskador (Kirwan, Vandelanotte, Fenning & Duncan, 2013; NDR, 2013). För att 

minska risken med desssa allvarliga komplikationer är rekommendationen från Svensk 

förening för Diabetologi att sikta mot ett HbA1c < 52 mmol/mol (Fors, 2011). 

 

Det övergripande målet för diabetesbehandling är att undvika akuta och långsiktiga 

komplikationer och bibehålla god livskvalitet (Socialstyrelsen, 2010). Därför bör varje 

individ ha ett eget målvärde som tar hänsyn till faktorer som förmåga, ålder och 

förekomst av andra sjukdomar (Fors, 2011). Enligt fakta från NDR hade, år 2013, var 
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femte person med typ 1-diabetes ett HbA1c på >73 mmol/mol och det var framförallt 

unga vuxna som hade de högsta värdena (NDR, 2013). 

 

Diagnos och klassificering 

Diagnostiska kriterier för diabetes är när plasmaglukos > 7mmol/l vid fasteprov, eller ett 

två timmars värde av glukos >11mmol/l vid oralt glukostoleranstest (Östman, 2005). 

World Health Organisations (WHO) klassifikation av diabetes från 1997 bygger på 

etiologi. Antalet genetiska rubbningar och orsakerna till diabetes är fler än hundra, men 

delas upp följande fyra huvudgrupper: 

- Typ 1-diabetes, cirka 10-15 procent av all diabetes. Vid denna typ av diabetes föreligger 

en autoimmun destruktion av de insulinproducerande betacellerna med följd att 

insulinproduktionen upphör (Läkemedelsboken, 2014). 

- Typ 2-diabetes, cirka 70-80 procent av all diabetes. Vid typ 2-diabetes förekommer ofta 

en nedsatt insulinkänslighet i kombination med gradvis avtagande betacellsfunktion 

(Läkemedelsboken, 2014) 

- Andra specifierade typer som MODY (Maturity Onset Diabetes in Youth), pankreas 

sjukdomar, hormonella rubbningar, läkemedel eller kemiska substanser, infektioner samt  

andra genetiska sjukdomar står för 5-10 procent av all diabetes. 

- Graviditetsdiabetes, förekommer i cirka 1-2 procent av alla graviditeter (Fors, 2011). 

 

En annan form av diabetes som kliniskt sett är svårdefinierad är LADA (Latent 

Autoimmune Diabetes in Adults). Det är en typ av autoimmun diabetes som utvecklas 

under en längre tid, och hos vuxna kan sjukdomsdebuten ske mer gradvis. Den endogena 

betacellsfunktionen kan vara bevarad under lång tid, ibland livslångt (Fors, 2011). 

 

Behandling 

Diabetesbehandlingen syftar idag till mycket mer än att bara sänka blodglukos. 

Utveckling och forskning de senaste tre-fyra decennierna har gjort tillgången på olika 

behandlingar stor (Polonsky, 2012). Den läkemedelsbehandling som Socialstyrelsen 

(2010) rekommenderar i första hand vid typ-2 diabetes är metformin. Om inte 

tillfredställande blodglukoskontroll uppnås med enbart förstahandsvalet läggs 

sulfonureider eller insulin till som komplement i behandlingen. I 

antidiabetikabehandlingen, för typ 2-diabetes, finns även preparat som stimulerar 

insulinfrisättningen, preparat som ökar insulinkänsligheten, preparat som fördröjer 

kolhydratupptaget, preparat som ökar glukosutsöndringen i urinen, PPAR-gamma-

agonister, DPP4-antagonister och GLP1-analoger (Fors, 2011). 

 

Vid typ 1-diabetes, som är en ren insulinbristsjukdom, består den huvudsakliga 

behandlingen i att tillföra insulin i relation till mat, motion och andra faktorer som 

påverkar blodglukos, på ett sätt som efterliknar kroppens egna insulinproduktion 

(Läkemedelsboken, 2014). Intensiv insulinbehandling rekommenderas vid typ 1-diabetes 

för att uppnå bästa möjliga blodglukosnivå, samt vid nyupptäckt typ 2-diabetes när det 

inte föreligger känd hjärt- kärlsjukdom (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Forskningen inom området diabetes är omfattande både vad gäller typ 1- och typ 2-

diabetes. För personer som drabbas av typ 2-diabetes har studier visat positiva resultat vad 

gäller sjukdomsutfallet när insulin initieras som behandlingsform tidigt efter insjuknandet 

(Owens, 2013). 

 

 

http://www.lakemedelsboken.se/atc/A10A
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Hjälpmedel 

Den första förfyllda insulinpennan introducerades på marknaden 1989 av NovoNordisk 

(http://www.tekniskamuseet.se/1/3119.html) och sedan dess används främst insulinpennor 

för att administrera insulin. Innan insulinpennan fanns användes glassprutor, och både 

sprutan och nålarna återanvändes (Polonsky, 2012). Den första insulinpumpen uppfanns 

1976 och vägde cirka 0.5kilo (http://www.tekniskamuseet.se/1/3119.html; Polonsky, 

2012). Teknik och utforming av insulinpumparna har genomgått stor utveckling sedan 

dess. Med dagens teknik kan insulinpumpar fungera tillsammans med kontinuerlig 

glukosmätning och därmed ytterligare öka förutsättningarna för godblodglukoskontroll 

(Hirsch, 2009). Jouberg och Reznik (2011) menar att evidens visar att 

insulinpumpsanvändning tillsammans med kontinuerlig glukosmätning ger positiv effekt 

på blodglukos hos personer med typ1-diabetes utan ökad risk för hypoglykemier. Statens 

beredning för medicinsk utvärdering konstaterar dock i sin rapport (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2013) att det behövs mer kunskap om effekterna på lång 

sikt både vad gäller insulinpumpsbehandling, och insulinpumpsbehandling i kombination 

med kontinuerlig glukosmätning. SBU (2013) menar att det i dagsläget finns otillräckligt 

med välgjorda och långsiktiga studier för att dra slutsatser om effekterna hos dessa 

behandlingar. 

 

Egenmätning av blodglukos 

Egenkontroller och tillgång till blodglukosmätare har varit ett av de viktigaste framstegen 

genom tiderna i diabetesbehandlingen (Fors, 2011). För att kunna förbättra den metabola 

kontrollen är egenkontroller av blodglukos en viktig del i behandlingen (Kirwan et al., 

2013). Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvården (2010) bör 

sjukvården erbjuda systematisk egenmätning av blodglukos till alla som insulinbehandlas 

samt erbjuda riktad blodglukosmätning vid speciella situationer till personer som 

behandlar sin typ 2-diabetes med kost och eller peroral antidiabetika. Cafazzo, Eng, 

Casselman, Hamming, Katzman och Palmert (2012) såg i en pilotstudie hos ungdomar 

med typ 1-diabetes, att användandet av en diabetesrelaterad app förbättrade frekvensen av 

blodglukosmätningar. 

 

Egenvård 

I de Nationella riktlinjerna för diabetesvården (2010) slås det fast att diabetesbehandling 

bygger på egenvård och att personer med diabetes bör utbildas samt ha tillgång till 

multiprofesionella vårdteam. Särskilt påpekas sjuksköterskan viktiga roll, både i den 

medicinska behandlingen och i omvårdnaden. Att ge råd och stöd för att personen med 

diabetes ska ha möjlighet att kunna ta välgrundade beslut i sin egenvård är en viktig del i 

omvårdnaden (Berne & Sörman, 2005; Socialstyrelsen, 2010). 

 

För personer med diabetes innefattar egenvård många olika aspekter. Det är ett stort 

ansvar att leva så att risk för skador och komplikationer minskar. Att efterfråga den 

kunskap som behövs för att kunna fatta stundtals svåra medicinska beslut i sin vardag. Att 

följa och själv kunna justera sin behandling för att göra den effektiv. Att ha kunskap och 

självkännedom nog för att veta om eller när sjukvården behöver kopplas in. Det vill säga 

att vara aktiv och ansvarsfull i sitt dagliga liv med diabetes (Berne & Sörman, 2005; 

Kollmann, Riedl, Kastner, Schreier & Ludvik, 2007). 

 

Goda resultat har setts i Storbrittanien när personer med typ 1-diabetes har genomgått ett 

strukturerat utbildningsprogram (Dose Adjustment For Normal Eating: DAFNE) under 

fem dagar om hur insulindoser anpassas beroende på matintag och träning. Resultaten i 

http://www.tekniskamuseet.se/1/3119.html
http://www.tekniskamuseet.se/1/3119.html
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studien visade, utöver effekt på HbA1c-värdet, också att förekomsten av allvarliga 

hypoglykemier minskade. Personerna i studien upplevde även en minskad psykologisk 

stress samt ökade sitt välbefinnande (Hopkins, Lawrence, Mansell, Thompson, Amiel, 

Campbell & Heller, 2012). Även Hanberger, Ludvigsson och Nordfeldt (2013) styrker att 

strukturerad utbildning som en del av intensivbehandling hos barn och ungdomar med typ 

1-diabetes kan minska förekomsten av allvarliga hypoglykemier. Indikationer på en 

varaktig sänkning av HbA1c, utan att incidensen av allvarliga hypoglykemier ökar, kan 

även ses i flera studier hos vuxna som genomgått strukturerad utbildning (Bott, Bott, 

Hemmann & Berger, 2000; Plank, Köhler, Rakovac, Semlitsch, Horvath, Bock, Kraly & 

Piebere, 2004; Sämann, Muhlhause, Bender, Hunger-Dathe, Kloss & Muller, 2006; 

Schachinger, Hegar, Hermanns, Straumann, Keller, Fehm-Wolsdorf, Berger & Cox, 

2005). Enligt SBU (2009) är resultaten dock ännu otillräckliga för att ändra rådande 

rekommendationer gällande patientundervisning hos vuxna med typ 1 diabetes. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting bildade 2013 ett nationellt programråd. Det är en ny 

kunskapsorganisation som har till uppgift att ge praktiskt kunskapsstöd till hälso- och 

sjukvården (NDR, 2013). Programrådet har bland annat tagit fram vårdprogram, riktlinjer 

och utbildningsmaterial för diabetesvården (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 

2013). 

 

Patientutbildning i grupp eller inviduellt är en av diabetessjuksköterskans viktigaste 

arbetsuppgifter. För att styrka professionen ytterligare har Svensk förening för 

sjuksköterskor i diabetsvård tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening utarbetat 

kompetensbeskrivning (2010) samt förslag på utbildning för legitimerade sjuksköterskor 

med specialisering i diabetesvård. Enligt kompetensbeskrivningen ska 

diabetesjuksköterskans arbete vila på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt se till de 

inviduella behov som patienterna har. För att tillgodose dessa behov krävs kunskap inom 

områdena vård- och medicinsk-vetenskap, pedagogik och ledarskap samt forskning och 

utveckling (Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård [SFSD] & Svensk 

Sjuksköterskeförening [SSF], 2010). Resultaten av Eva Boströms avhandling (2013), som 

omfattar tre skilda studier, bekräftar att diabetessjuksköterskor har en mångfacetterad 

komplex yrkesroll, vilken bland annat innehåller en strävan efter att vara expert, fostrare, 

ledare, utförare samt förebild. 

 

Sjuksköterskans kärnkompetenser 

I skriften Strategi för utbildningsfrågor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010) beskrivs 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser. De sex kärnkompetenserna är: personcentrerad 

vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling 

samt säker vård och information. I enlighet med Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

stadgas i 1 §: Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull 

hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas 

och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt (SFS, 

2010:659). All omvårdnad har även en etisk dimension och som vägledning vid etiska 

frågeställningar finns International Council of Nurses etiska kod (International Council of 

Nurses [ICN], 2005) att förhålla sig till. I ICN:s etiska kod står att omvårdnad ska utövas 

med respekt för mänskliga rättigheter och med hänsyn till människors värderingar, vanor 

och tro (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 
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I dagens IT-samhälle ställs sjuksköterskan inför nya krav och får nya uppgifter i mötet 

med patienter, som till exempel har tagit del av information av skiftande kvalitet via 

källor på internet. Området e-hälsa utvecklas snabbt och hur den digitala tekniken i 

framtiden kan användas, för att utveckla en mer personcentrerad vård ligger i 

sjuksköterskeprofessionens intresse att vara med och påverka (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012). 

 

E-hälsa 

Enligt WHOs definition (2011a) är e-hälsa användning av digital teknik för att till 

exempel behandla, genomföra forskning, utbilda studerande, spåra sjukdomar och 

övervaka folkhälsan (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Den nationella e-hälsan 

innefattar digitala tjänster som ska underlätta kommunikation och kontakt mellan 

patienter och vården. I dagens samhälle finns en tydlig vårdpolitisk strävan att patienter 

ska ta mer ansvar för sin egen hälsa och vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

 

Sedan den första januari 2014 finns en ny myndighet i Sverige, den nya e-

hälsomyndigheten, vars mål är att skapa konkret nytta för invånare, personal och 

beslutsfattare (eHälso Myndigheten, 2014). Det handlar om hur framtidens vård och 

omsorg ska fungera som helhet, och förbättras med e-tjänster (eHälso Myndigheten, 

2014; Socialdepartementet, 2010). Eftersom antalet personer med diabetes fortsätter att 

öka över hela världen, växer samhällets behov av att utveckla nya kostnadseffektiva 

verktyg och insatser, för stöd inom egenvård (Årsand, Frøisland, Skrøvseth, Chomutare, 

Tatara, Hartvigsen & Tufano, 2012; Holtz & Lauckner, 2011; Kollmann et al., 2007).  

 

Den medicinska vetenskapen genomgår en spännande utveckling och leder till att allt fler 

specialiteter utvecklas, vilket i sin tur leder till att omvårdnadsvetenskapen blir alltmer 

specialiserad. Utvecklingen inom samhället och vården leder till att nya krav på 

sjuksköterskan tillkommer. Exempel på områden som är på framåtgående är telemedicin 

och telenursing, men även välinformerade patienter och anhöriga som ställer höga krav på 

sjuksköterskans insatser ökar (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Till exempel ska 

resultat, på enhetsnivå, från NDR enligt beslut från 2014 finnas tillgängligt online. Ett 

beslut som stödjs av Storstockholms Diabetesförening (2014) som gärna ser att nästa steg 

är att resultat presenteras med enheternas namn. De anser att resultaten kan vara till nytta 

för den enskilda personen, och inte bara för enheter och landsting för att utvärdera och för 

att kunna ifrågasätta vård och behandling (Storstockholms Diabetesförening [SSDF], 

2014). 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2012) beskriver i skriften Strategi för sjuksköterskors 

arbete med e-hälsa sjuksköterskans ansvar att skapa relationer med patienter och anhöriga 

när digitala hjälpmedel används, samt även ansvar att delta i utvecklingsarbete för att de 

e-hälsotjänster som utvecklas stödjer omvårdnad. Sjuksköterskan ska med en humanistisk 

människosyn ansvara för att det finns tillräcklig information av god kvalitet som bidrar 

till patientens helhetsbild och att synliggöra vårdbehov. Nedan beskrivna citat (s. 11) 

beskrivs som etisk värdegrund för sjuksköterskans arbete med e-hälsa: 

-vid användning av eHälsa ska centrala grundläggande värden som patienters sårbarhet, 

värdighet, integritet och självbestämmande beaktas 

-sjuksköterskor ska verka för att alla patienter får en personcentrerad vård oavsett i 

vilken omfattning de har tillgång till informations- och kommunikationsteknologi 

-riktlinjer ska utarbetas och följas som reglerar sjuksköterskors användning av digital 

teknik och sociala medier där den professionella rollen tydligt skiljs från den privata 
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-sjuksköterskors användning av sociala medier ska baseras på kunskap och ett kritiskt 

förhållningssätt, både professionellt och som privatperson. 

 

Framtidens kommunikation 

Förekomsten av diabetes ökar världen över (Polonsky, 2012; Årsand et al., 2013). Enligt 

IDF (2014) fanns det 382 miljoner människor med diabetes i världen år 2013 och 

motsvarande siffra spås år 2035 vara 592 miljoner. Antalet personer med typ 2-diabetes 

ökar i samtliga länder (IDF, 2014). För att möta ett allt större antal patienters behov 

behöver vård och omsorg utveckla mer mobila och personligt anpassade tekniska 

lösningar än vad som finns i dagsläget (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Lena 

Hanberger skriver i sin avhandling (2010) att web-portaler med diabetesinformation där 

möjlighet finns att kommunicera med andra personer samt med sjukvårdspersonal, kan 

vara ett användbart komplement till de mer traditionella verktyg som idag används vid 

patientutbildning. Även Kaufman (2010) konstaterar att web-baserat lärande kan ge 

fördelar både för patienter och för vården. Genom att införliva ett sådant arbetssätt kan 

klinikerna effektivt stötta många fler patienter. 

 

Wiklund-Axelsson, Nyberg, Näslund och Melander-Wikman (2013) beskriver att e-hälsa 

sannolikt på ett positivt sätt kan påverka den psykosociala livskvaliten hos äldre personer, 

och kan fungera som en bidragande faktor för att sprida tekniken inom sjukvården till de 

äldre. Wiklund-Axelsson et al. (2013) såg dock en korrelation att ju äldre personerna var 

desto mindre positiva förhöll de sig till tekniken, vilket är en påminnelse för vården att 

sträva mot att bli än mer individanpassad. 

 

Enligt Statistiska centralbyrån (2013) har 97 procent av Sveriges befolkning mobiltelefon. 

Nio av tio svenskar i åldern mellan 16-75 år använder internet och 59 procent av alla 16-

74 åringar använder internet på mobilen, enligt en undersökning av Post och telestyrelsen 

(2011). Smartphones har det senaste decenniet kommit att användas av hela åldersspektrat 

från barn till gamla (Boulos et al., 2011) och resultatet i en studie utförd av Schreier et al. 

(2012) visade att 68 procent av männen och hela 95 procent av kvinnorna föredrog 

mobilapplikationer som hjälpmedel framför webbaserad, vad gällde att optimera sin 

diabetesvård. 

 

En mobilapplikation, mobil app eller bara app är ett tillämpningsprogram för mobila 

enheter som till exempel smartphones och läsplattor. Appar kan laddas ned från olika 

appbutiker på internet och installeras av användaren själv (Kirwan et al., 2013). Bruket av 

appar ökar snabbt, och vården kan genom att utforska området hitta nya möjligheter för 

att möta patienternas behov, med hjälp av detta tekniska hjälpmedel (Boulos et al., 2011). 

 

Inom området diabetes finns ett stort utbud av appar redan idag (Martínez-Pérez, Torre-

Díez
, 
López-Coronado, 2013; Boulos et al., 2011; Chomutare, Fernandez-Luque, Årsand 

& Hartvigsen, 2011). Chomutare et al. (2011) sökte och hittade 2011 över 260 

diabetesrelaterade appar till Iphone. Ann Persson, professor i datavetenskap, säger i en 

artikel i tidningen Sjukhusläkaren att ”appar kan bli hur stort som helst inom sjukvården, 

bara fantasin sätter gränser”. I samma artikel efterlyser hon samtidigt en genomtänkt 

strategi och design, som ska underlätta för patienternas användande av appar, samt 

betonar vikten av att Landstingen bör bestämma sig för en strategi inom området innan 

utvecklingen gått för långt (Bengtsson, 2012). 
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Utvecklingsområden 

Med tanke på den snabba utvecklingen och den uppsjö av olika appar inom området hälsa 

som kommer, är det viktigt med forskning och kvalitetssäkring inom detta område 

(Bengtsson, 2012). Kontrollen av appar faller idag varken inom Socialstyrelsen, SBU 

eller Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket [TLV] tillsynsområden (Bengtsson, 2012; 

Hellman, 2013). Enligt lagen om medicinsktekniska produkter (SFS 1993:584) lyder 2 §: 

Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift 

ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor påvisa, 

förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom. Om produkten uppnår sin 

huvudsakligen avsedda verkan med hjälp av farmakologiska, immunologiska eller 

metaboliska medel är den dock inte en medicinteknisk produkt enligt denna lag (SFS 

1993:584). Därmed räknas inte själva mobiltelefonen som en medicinsk teknisk 

utrustning, om den inte särskilt byggts eller byggts om för ett uttalat medicinskt ändamål 

(Läkemedelsverket, 2012). 

 

Enligt Läkemedelsverket (2012) ska dock appar vilka är avsedda för överföring av data, 

som till exempel kroppstemperatur, eller om appen används för att skapa underlag för en 

diagnos CE-märkas då den har ett medicinsk syfte. CE-märkning är en produktmärkning 

som innebär att produkten uppfyller särskilda krav på miljö, hälsa, säkerhet och funktion 

samt att föreskrivna kontrollprocedurer har följts (Konsumentverket, 2013)). I fråga om 

dessa medicinsktekniska produkter som är avsedda för konsumenter gäller även 

produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451). 

 

Som jämförelse kan nämnas att i USA ligger kontrollen av medicinska appar under 

organisationen Food and Drug Administration (FDA) ansvar och de har sedan 2010 

godkänt ett flertal diabetesappar (Hellman, 2013). FDA godkände 2010 appen Welldoc 

DiabetesManager System, 2011 appen iBGStar och i februari 2013 godkändes även en 

automatisk glucosmätar-app från Lifescan (Hellman, 2013). Dock finns inget oberoende 

och objektivt organ i USA som betygsätter apparna (Demidowich, Lu, Tamler & 

Bloomgarden, 2012). 

 

Översikter om utbudet och funktioner på appar har gjorts både på Androidmarknaden av 

Demidowich et al. (2012) samt över Iphone marknaden av Rao, Hou, Golnik, Flaherty 

och Vu (2010). Sådana översikter blir dock snabbt inaktuella eftersom det hela tiden 

tillkommer nya appar på marknaderna (Demodowich et al. 2012). Bland andra Eng och 

Lee (2013) konstaterar att utbudet av appar är stort men att det är en uppenbar avsaknad 

av bevisad effekt i hälsoutfall. Chomutare et al. (2011) påtalar avsaknad av 

evidensbaserade rekommendationer samt bekräftar att det saknas funktioner med 

individualiserad utbildning i apparna. Även Demidowich et al. (2012) påtalar avsaknaden 

av utbildningsverktyg i apparna, trots att det är en av diabetesvårdens viktigaste verktyg i 

egenvården. 

 

Många studier påvisar positiva trender vid användandet av funktioner i mobiltelefoner för 

att hantera diabetes men få exakta fynd kan påvisas (Holtz & Lauckner, 2011). Detta kan 

bland annat kan bero på att kvaliten i många av de studierna som är utförda inom området 

håller låg kvalitet (Free, Phillips, Galli, Watson, Felix, Patel & Haines, 2013). 

Användandet av appar inom diabetesvården är lovande men det saknas integration med 

vården. För att vården ska kunna rekommendera en app bör det finnas evidens för dess 

positiva effekter på hälsan, vilket i dagsläget saknas. Mer forskning behövs kring effekten 

av appanvändning samt om integrering med vården (Holtz & Lauckner, 2011; Eng & Lee, 
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2013). Enligt Eng och Lee (2013) är en faktor som försvårar utvärdering av apparnas 

effekter att de ofta saknar standardisering. Även viktiga aspekter som säkerhet och 

integritet behöver förbättras inför en framtida integration med vården (Eng & Lee, 2013; 

Boulos et al., 2011). 

 

I Norge har arbetet med telemedicin kommit en bit på vägen, till exempel har det sedan 

början på 2000-talet arbetats med att ta fram och utveckla appar inom medicinsk hälsa. 

Genom studier och analyser av utformningen i de medicinska appar, har sedan de 

viktigaste elementen identifierats. De element eller funktioner som spås bli relevanta och 

viktiga för framgång i välfungerande appar inom diabetesvården är: en automatisk 

dataöverföring, att den är användarvänlig på ett motiverande och visuellt sätt, att den 

innehåller betydande hälsofördelar i förhållande till de insatser som krävs, att den 

fungerar i dynamisk användning, till exempel både för personlig användning och för 

interaktion med vårdpersonal, att den innehåller både den direkta informationen men 

också att den kan visa information i ett vidare perspektiv samt att den inkluderar 

känslighet för sammanhanget och helheten (Årsand, Frøisland, Skrøvseth, Chomutare, 

Tatara, Hartvigsen & Tufano, 2012). 

 

Becker, Kribben, Meister, Diamantidis, Unger och Mitchell (2013) har undersökt 

användarprofiler hos äldre personer med kroniska sjukdomar i Tyskland som använder 

appar. De konstaterar i likhet med resultat från andra studier att användandet av appar ofta 

är intensivt inledningsvis, men att det är få personer som fortfarande använder appen efter 

ett år. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Den digitala tekniken utvecklas snabbt och många personer med diabetes använder idag 

olika appar som ett hjälpmedel i sin egenvård. Utbud och utvecklingen av appar och andra 

tekniska hjälpmedel är närmast explosionsartad och som diabetessjuksköterska kan det 

vara svårt att vara uppdaterad vad gäller utbud och kvaliten på dessa nya hjälpmedel. 

Flera översikter över tillgång och utbud av appar inom området diabetes är utförda, men 

resultaten blir snabbt inaktuella eftersom det hela tiden tillkommer nya appar på 

marknaden (Demidowich et al., 2012). Studier som undersöker upplevelser och effekter 

av att använda appar i egenvård vid diabetes finns det däremot färre av. Med bakgrund av 

det vill denna studie bidra till att ta reda på mer om patienternas erfarenheter av att 

använda appar. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av att använda app som hjälpmedel i 

egenvård i det dagliga livet med typ 1-diabetes. 

 

METOD 

Kvalitativ intervju 

Studiens ansats var kvalitativ och som datainsamlingsmetod valdes intervjuer i 

fokusgrupp. Metoden valdes eftersom syftet med studien var att samla in data baserat på 

personers erfarenheter och åsikter. Enligt Denzin och Lincoln (2011) kan deltagarna 

genom samtalen i fokusgrupp hjälpas åt att beskriva sina erfarenheter på ett rättvist och 
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belysande sätt. Valet av intervju i fokusgrupp gjordes i denna studie för att på ett effektivt 

sätt samla in mycket data från flera personer vid ett och samma tillfälle (Kamberelis & 

Dimitriadis, 2005). Halkier (2010) menar att validiteten i undersökning med fokusgrupp 

handlar om ett systematiskt arbete där resultatets giltighet kan styrkas med argument som 

övertygar. Reliabiliteten blir således pålitligheten i själva analysens genomförande 

(Halkier, 2010). 

 

Modell för intervjun 

Standardiserad strukturerad intervju med öppna svar. Se frågeguiden, bilaga I. Med 

standardisering i denna kontext menas att frågorna och situationen är densamma för alla 

intervjuade (Trost, 2010). Frågeguiden har en hög grad av strukturering i den meningen 

att den håller sig enbart till ett område (Trost, 2010), nämligen ämnet för studien. 

 

Urvalskriterier 

Urvalsmetod  

Till fokusgruppen valdes personer med gedigen erfarenhet av att använda app i sin 

egenvård, ett så kallat strategiskt urval (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Fokusgrupperna var från början tänkt att bestå av fyra till sex deltagare i varje grupp och 

om möjligt bestå av lika många män och kvinnor. Deltagarna till fokusgruppen 

rekryterades via informationsblad som satts upp i väntrum vid flera stora 

diabetesmottagningar i Stockholm. Ett informationsmail om studien, samt påminnelser, 

skickades ut till de diabetessjuksköterskor som är medlemmar i Sällskapet för 

diabetessjuksköterskor i Stockholm för att hitta deltagare till studien. Information om 

studien placerades även ute på Svenska Diabetesförbundets samt på Storstockholms 

Diabetesförenings hemsidor på internet. Informationen har även delats på Facebook i en 

sluten grupp för personer med diabetes. Tre personer anmälde sig efter att ha sett 

information om studien i samband med mottagningbesök, den fjärde personen anmälde 

sig efter att ha tillfrågats av sin diabetessjuksköterska under en telefonkontakt. Ytterligare 

fem personer visade intresse för studien och kontaktade undertecknad via mail men ingen 

av dessa fem passade kriterierna för att delta i studien. Ingen person som tillfrågats har 

avböjt till att delta. Fyra personer som tidigare använt app som ett hjälpmedel tillfrågades 

under mottagnings- eller telefonbesök men de hade alla slutat använda apparna och blev 

således ej aktuella för studien. 

 

Undersökningsgrupp 

Kriterier för att delta i fokusgruppen var att: 

- vara diagnostiserad med typ 1-diabetes 

- ha använt app i sin egenvård under minst en månad 

- använda appen till att registrera sina blodsockervärden och/eller insulindoser 

 

Datainsamling 

Fokusgruppen hölls under våren 2014, intervjun utfördes i en lokal på en 

endokrinmottagning i Stockholm. Effektiv tid för gruppintervjun blev cirka 50 minuter. 

Ljudinspelningen gjordes med hjälp av en app och sparades sedan över på USB-sticka. 

Det inspelade materialet förvarades inlåst under arbetets gång och har raderats efter det att 

analysen utförts. Konfidentialitet har kunnat utlovas till deltagarna i fokusgrupperna 

genom att deras namn och andra uppgifter som kan röja deras identitet har bytts ut i 

transkriptionen. När gruppen träffades fick deltagarna själva komma överens om att de 

inte lämnar ut känsliga uppgifter om övriga i gruppen, och enligt Wibeck (2010) användes 

ej något skriftligt kontrakt för detta ändamål. 
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Data analys  

Genom innehållsanalys har datan som samlades in under intervjun på ett systematiskt sätt 

analyserats med mål att beskriva mönster och de specifika fenomen som identifierats. 

Nedan beskrivs den variant av innehållsanalys (Eriksson Barajas et al., s.164, 2013) som 

använts i studien: 

1. Texten lästes igenom flera gånger för att bekanta sig med materialet 

2. Utsagorna fick koder, vad handlade texten om? 

3. Koderna koncentrerades, och kortades ned till kategorier 

4. Kategorierna sammanfattades efter mönster i olika teman 

5. Tolkades och diskuterades resultatet 

 

I direkt anslutning till den avslutade intervjun skrevs stödanteckningar ned, bestående av 

egna reflektioner, som ett ytterligare stöd för den fortsatta analysen. 

 

Transkriptionen av det inspelade materialet påbörjades dagen efter intervjun. 

Transkriptionen blev totalt tio A4-sidor. Ljudinspelningen lyssnades igenom ett flertal 

gånger för att möjliggöra en ordagrann transkribering. Texterna analyserades sedan 

utifrån Eriksson Barajas et al. (2013) ovan beskrivna modell för innehållsanalys. Först 

skapades koder som svarade på vad texten handlade om. Detta gjordes genom att de 

meningsbärande enheterna som utgjorde relevans för frågeställningarna klipptes ut från 

ursprungstexten. Koderna syftade till innehållets kontext. De meningar vars innehåll 

relaterade till varandra identifierades och sammanfördes. De sammanförda koderna 

kortades sedan ned till olika kategorier där kärninnehållet framgick. Dessa kategorier 

sammanfattades i sin tur efter mönster ned till tre huvudteman. De tre teman beskriver 

vad texten handlade om: nytta, funktion och användandet. I tabell 1 nedan visas ett 

exempel från varje tema, för att ytterligare tydliggöra analysprocessen. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Kod, vad handlar texten om Kategori, nedkortad kod Tema 

Man kan gå tillbaka och kolla 

hur gjorde jag då när jag 

tränade eller åt det? Jag testade 

när jag åt något nytt eller tog ett 

glas vin eller man kan kolla.. gå 

tillbaka se vad som hände..så 

man slapp sticka ihjäl sig. Se det 

där hände förra gången, kan det 

stämma den här gången också? 

Använda sin information, dra 

lärdom 

Nytta 

Sen så finns ju den här 

diabetesappen som jag använder 

där fyller man i vad man ska eller 

har ätit och hur mycket insulin man 

tar 

Blodsocker-, insulin- och matlogg Funktion 

För så fort jag startar upp den här 

appen i telefonen så kommer det 

upp att den synkar data och sen 

ramlar allt in, allt jag lagt in i 

datorn kommer in i telefonen också 

Automatisk synkronisering Användande 
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då.. så jag behöver bara.. det 

spelar ingen roll var jag sitter då 

utan dom kommunicerar med 

varandra 

 

Forskningsetiska övervägande 

Verksamhetschefen på berörd mottagning har givit skriftligt tillstånd, se bilaga II, och 

samtliga deltagare i fokusgruppen har fått skriftlig information om studien innan 

intervjutillfället, se bilaga III, samt gett sitt muntliga godkännande till att delta. I enlighet 

med Vetenskapsrådet (2013) har de fyra grundläggande kraven tagits hänsyn till i studien: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Studien byggde på 

frivilligt deltagande och utfördes genom en gruppintervju. I enlighet med lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) samt enligt 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har deltagarnas människovärde accepterats och 

hänsyn tagits till mänskliga rättigheter, hälsa, grundläggande friheter, säkerhet och 

integritet. I denna studie innebar det konkret att deltagarna i fokusgruppen var 

informerade om syftet med studien innan intervjun började, i enlighet med Patel och 

Davidson (2011), samt att de var informerade om att resultatet kommer att presenteras i 

form av en uppsats, till vilken allmänheten kommer att ha fri tillgång till via internet. De 

insamlade uppgifterna från fokusgruppsintervjun har enbart använts till denna studie. 

Deltagarna informerades om att deras namn inte kommer nämnas i uppsatsen utan att de 

kommer att vara konfidentiella. Enligt Patel och Davidson (2011) har alla citat med mera 

redovisats i texten utan att någon namngivits och inga personuppgifter som kan komma 

kränka individen har kommit ut (SFS 1998:204). 

 

RESULTAT 

Deltagarna, som bestod av två kvinnor och en man, varav två behandlades med insulin i 

flerdos och en med insulinpump var i åldern mellan 35 och 45 år vid tidpunkten för 

intervjun. Diabetesdurationen var från 14 till 18 år. Alla tre hade mycket erfarenhet av att 

använda appar som ett hjälpmedel i sin egenvård. Två av deltagarna hade erfarenheter 

från användning av fler än bara en app att dela med sig av. Den deltagare som använt app 

längst som hjälpmedel i sin egenvård hade använt den i cirka två år, den som hade minst 

erfarenhet av användandet hade använt appar under cirka två månaders tid. Dock var den 

användaren mycket aktiv, använde ett flertal appar för olika ändamål och den dagliga 

uppskattade tiden som lades ned på att föra in datan i apparna var i genomsnitt 30-60 

minuter. För att hitta sina appar hade deltagare sökt brett på ordet diabetes i sökmotorn, 

någon hade även sett vilka appar som andra personer med diabetes använde. För att hitta 

en app som bäst passade ens behov laddades apparna hem och sedan hade de provat sig 

fram. Genom att kolla hur funktionen var uppbyggd gjordes sedan en bedömning om 

huruvida appen kunde passa ens behov och sedan valdes den. Två av deltagarna använde 

gratisappar. 

 

Deltagarnas erfarenheter av att använda appar i sin egenvård kom under analysarbetes 

gång att tydliggöra sig i kategorier som i huvudsak passade i tre teman: nytta, funktion 

och användande. Det var nästintill enbart positiva erfarenheter om att använda appar som 

deltagarna tog upp under intervjun. Vid den direkta frågan om de hade några negativa 

erfarenheter alls, var det första som kom upp upplevelsen av att vara än mer beroende av 

sin mobiltelefon. En av deltagare saknade översikt i sin app och en annan hade önskat ha 

funktionen att kunna maila listorna direkt från mobiltelefonen till sin vårdgivare. De var 
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alla överens om det var önskvärt att ha möjligheten att enkelt kunna skicka sina listor via 

mail till sin diabetessjuksköterska, inför besök eller inför telefonrådgivning. Om 

dokumentationen blev allt för omfattande och tog för mycket tid i anspråk kunde även det 

ses som negativt. Den deltagare som använde insulinpumpbehandling hade även 

önskemål om att appen skulle kunna kommunicera med insulinpumpen. En deltagare 

räknade kolhydrater medan de andra två använde sina standardoser och visste ungefär 

vilken mängd mat som fungerade. 

 

Något som alla tre ansåg vara positivt med apparna var att kunna få statistik. Innan de 

använde apparna då det inte var lika lätt att titta tillbaka och använda sin information. 

Med apparna var det lättare att få en översikt, hitta värden och använda sin information 

jämfört med förr när sedvanliga blodglukosdagböcker användes. De viktigaste var att på 

ett enkelt sätt kunna föra in sina blodglukosvärden, insulindoser samt anteckningar om 

mat och träning. Att kunna se hur en dag ser ut med alla värden upplevdes som sporrande 

eftersom resultat tydligt kunde ses. Ingen av deltagarna använde samma app, under 

intervjun visade deltagarna varandra i sina telefoner hur deras appar såg ut och visade 

exempel på funktioner som de tyckte var bra och ofta använde sig av. 

 

Alla var överens om att det var bra att kunna anpassa apparna efter sina egna behov och 

att funktioner som inte var önskvärda inte behövdes aktiveras. De nämnde att teknik och 

utveckling gått framåt, att det hänt mycket på appmarknaden vad gäller utbud och att de 

trodde appar var bra och kunde tillgodose de flesta behov. Varken synpunkter på kvalité 

eller kontroll av apparna var något som fördes på tal av deltagarna under intervjun. 

 

Nytta 

Återkommande kategorier under detta tema handlade om att må bättre, ta tag i livet, ändra 

livet, ta tag i träning. Om blodglukoskontrollen, att slippa mäta blodglukos lika ofta eller 

tvärtom att börja mäta blodglukos oftare. En av deltagarna mätte sällan eller aldrig 

blodglukos innan denne började använda appar. Att dra lärdom av sina tidigare 

erfarenheter, få förändring och se resultat sågs som uppmuntrande. Även nyttan 

upplevdes med att få mer medvetenhet om maten och framförallt om dess påverkan på 

blodglukosnivån. Att mer aktivt reglera och justera insulindoser genom att använda sin 

information från ett strukturerat blodglukosmätande, gjorde att blodglukoskontrollen blev 

bättre. 

 

Använda information 

Något som togs upp var vikten av att lära sig parera och tajma insulinet vid träning. 

Exempelvis om att lära sig hur många enheter insulin som behövdes i förhållande till en 

viss mängd kolhydrater och den träning som skulle utföras. 

 

”...men jag märkte också när man började träna liksom och började ta tag i livet lite så 

där att man hade svårare parera och att tajma insulinet lite så där innan man lär sig” 

 

”kunna få en tydlig bild av hur mycket insulin jag kan ta i förhållande till kolhydrater och 

den träning jag ska göra” 

 

Genom att använda sin tidigare information om vilken effekt insulindoserna haft, kunde 

det underlätta att identifiera och lära sig förhållandet mellan kolhydratskvot och 

insulinkänslighet. Att enkelt kunna titta tillbaka och se sina blodglukosvärden, se vilken 

insulindos som togs och hur mycket träning som utfördes och få sitt svar när 
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blodglukosvärdena syntes tydligt. Just den funktionen att kunna gå tillbaka och se vilka 

insulindoser som tagits och vilket resultat det givit gjorde att deltagarna upplevde att de 

hade bättre kontroll. 

 

”jag tycker det är viktigt att kunna gå tillbaka och se vad jag gjorde igår och sen så 

tycker jag (visar) så här: här ser man att jag ätit frukost, och hur mycket insulin, och vad 

jag hade i blodsocker” 

 

”För när man hade dom där böckerna så... när jag fick diabetes så var det så fort man 

fyllt en bok så var det bara att kasta och så börja på nästa bok. Man gick ju aldrig 

tillbaka och kollade!” 

 

”nu går jag tillbaka och kollar så ser jag... man ser på ett helt annat sätt och så kommer 

man ihåg vad... för jag slutade ju att skriva upp för jag tröttnade på dom där böckerna 

liksom...” 

 

Dra lärdom 

Se vad som hände förra gången i en viss situation, till exempel vad som hände när man 

tog ett glas vin eller åt på restaurant. Att kunna se att det där hände förra gången, kan det 

stämma igen utan att det behövdes en ny blodglukosmätning. 

 

”Ibland kan man strunta i att sticka sig för att man kan luta sig på den faktan som finns i 

telefonen. Jag behöver inte för det står ju här hur det var då och det är ju så jävla skönt 

att slippa”(syftar på blodglukosmätning) 

 

Medvetenhet om mat  

Vissa appar kunde användas för att få hjälp att veta vad maten innehöll (kolhydrater, fett, 

protein) samt även vara till hjälp för att veta hur många kalorier den innehöll. Denna 

funktion kunde vara ett användbart hjälpmedel om målet var att gå ned i vikt, då den 

hjälpte till att räkna ut att man gör av med mer kalorier än vad man stoppar i sig. Att hitta 

sina standarddoser, genom att exempelvis alltid äta ungefär samma frukost hade alla tre 

gjort och efter en inkörningsperiod hade de hittat sina standarddoser. 

 

”jag räknar inte kolhydrater men jag äter ungefär samma mängd mat hela tiden och det 

är liksom... jag hittar någon sån här standardvärde att ta till mat så där...” 

 

Reglera insulindoser 

Information om hur mycket insulin per dag som tagits var en funktion som en av 

deltagarna uppskattade och tyckte var till bra hjälp. Det var också lättare att kunna veta 

vilka insulindoser som passade och det till viss del en hjälp för att räkna ut insulindoserna. 

Två av deltagarna anpassade och sänkte sina insulindoser i samband med träning, medan 

den tredje tog sin vanliga insulindoser och åt extra kolhydrater för att inte få alltför lågt 

blodglukosvärde. Hos den person som använde insulinpump kunde även funktioner i 

pumpen, som till exempel förlängd bolusdos användas för att parera blodglukosvärden om 

det exempelvis låg för högt. 

 

”Jag har ju aldrig hållt på och reglerat insulinet så mycket som jag har gjort nu. Förut 

har jag kört på mina standarddoser hela tiden och dom här apparna har ju hjälpt en att 

reglera insulinet på ett annorlunda sätt” 
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Må bättre 

Genom att mäta blodglukos ofta blev deltagarna medvetna om hur sina värden låg och då 

blev det lättare att göra ett medvetet val att inte äta så att blodglukosvärdena blev för 

höga. Den ökade medvetenheten resulterade således, i vissa sitauationer, till att 

blodglukosvärdena hölls lägre. 

 

”Det här programmet visar också var man ligger i HbA1c, som man mätte förr, och då 

ser man 6,1 procent nu då och jag låg väl förut 7,5 procent kanske 7,6 procent, så 

självklart har jag sänkt det (syftar på blodglukos), det har jag gjort. Det (syftar på 

apparna) har hjälpt mig sänka det avsevärt så det hjälper ju till att förbättra ens 

sjukdomstillsånd till det positiva!” 

 

Som en följd av de lägre blodglukosvärdena blev även välmåendet bättre. Alla tre var 

överens om att deras välmående blivit bättre sedan de börjat använda apparna som ett 

hjälpmedel i sin egenvård. 

 

Blodglukosmätningar 

En av deltagarna testade ytterst sällan sitt blodglukos innan användningen av apparna 

började, utan utförde mätningar mer sporadiskt samt inför besök till sin 

diabetessjuksköterska. I motsats till de två andra deltagarna som tvärtom kunde välja att 

avstå från vissa blodglukosmätningar som de utan användningen av apparna skulle behövt 

utföra. Blodglukosvärdena blev synliga på ett annat sätt i apparna och ledde till bättre 

kontroll. 

 

”Jag har aldrig kollat så mycket blodsocker som nu, jag kollar hela tiden före och efter 

och sånt” 

 

”Förut så testade jag blodsockret, testade och testade igen efter en timme, men nu kan 

jag snarare gå tillbaka och kolla” 

 

Engagemang / Sporrande 

Deltagarna tog upp att de förr aldrig fick någon statistik. Att de var engagerade i apparna 

för sin egen skull och att det främst var uppmuntrande eller sporrande att se resultat vad 

gällde träning och tagna insulindoser. De upplevdes som en hjälp för att få förändring i 

träning eller som en av deltagare uttryckte sig: ta tag i livet. 

 

”...nu ska jag fan börja gå ned i vikt, och börja förändra mitt liv, och när man har 

diabetes då, och man ska börjat träna när man inte gjort det innan, så är det väldigt svårt 

att veta hur mycket insulin man ska ta och såna saker, och då började jag föra in allt i 

olika appar då... som jag har för att på så sätt kunna få en tydlig bild av hur mycket 

insulin jag kan ta i förhållande till kolhydrater och den träning jag ska göra” 

 

”engagerad i det här med apparna för min egen skull... liksom få en överblick” 

 

”Det sporrar ju en själv att se att det händer något!” 

 

Funktion 

Viktiga funktioner som av deltagarna ansågs som självklara i en användbar app var att det 

gick att se sina blodglukosvärden, gärna i olika slags listor och tabeller. Det var också 
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viktigt att kunna se vilka insulindoser som tagit, samt att kunna lägga till anteckningar om 

till exempel mat och träning. En deltagare hade inte funktionen att kunna se olika 

översikter i sin app vilket denne ett flertal gånger under intervjun upprepade att det 

verkligen saknades. 

 

”Det viktigaste tycker jag, det är blodsocker och insulin och sen anteckning” 

 

Att kunna gå tillbaka och se vilka insulindoser som fungerat i tidigare situationer samt att 

kunna se hur dagen sett ut var en god hjälp. Att kunna maila rapporter som 

blodglukoslistor och tabeller till sin vårdgivare inför besök eller rådgivning sågs som en 

bra funktion. Likaså var det positivt att själv kunna välja vilken information dessa 

rapporterna skulle innehålla. En annan fördel var trådlös överföring mellan mobiltelefon, 

dator och blodglukosmätare. Appar vars innehåll kunde anpassas efter de egna behoven 

ansågs också som mycket positivt. 

 

Loggbok 

Det är som en vanlig tabell där blodglukosvärdena fylls i, samt en anteckning om maten 

och hur mycket insulin som tagits. I loggboken syns hur blodglukoskurvan sett ut under 

dagen. 

 

”Det som är fint på datorn är att jag brukar skriva ut och skicka till min 

diabetessjuksköterska, då får man ju diagram, du får ju hur en dag ser ut, du ser ju exakt 

hur din kurva ser ut, din genomsnittsdag och allting...” 

 

Historik 

Genom att använda historiken ses hur mycket insulin som tagits, samt hur 

blodglukosvärdet har legat i genomsnitt tidigare. Deltagarna använde sin egna 

information från tidigare upplevda situationer för att kunna ta nya beslut om 

insulindoseringar med mera. 

 

”Det är lättare att se, hur jag ska... om jag kanske ligger på fyra (syftar på sitt 

blodglukosvärdet i mmol/l) och så vet jag inte vad hur... vad jag ska ta för nånting. Då 

kan jag gå tillbaka och kolla, och se att där låg jag på fyra och då tog jag så, och det gick 

åt helvete, och se att där låg jag på fyra och det gick bra och då gör jag så istället. Det 

var ju därför jag började använda den” 

 

Kom ihåg 

Genom att ha informationen i appen upplevde deltagarna att de fick bättre kontroll. En 

deltagare förklarade att värdena blev synliga på ett helt annat sätt jämfört med förr när 

blodglukosdagböckerna användes. Detta gjorde att det blev lättare att komma ihåg 

informationen. 

 

”Bara det att man kollar blodsocker och ser statistik, vad var det nu jag käkade när jag 

hade så där i blodsocker, funkade inte träningen? Det ser man ju direkt liksom och då 

kommer man ju ihåg det man stoppade i sig... då kan man ju gå tillbaka och titta” 

 

Översikt 

Deltagarna tyckte det var bra med olika översikter, framförallt över blodglukosvärdena 

och insulindoserna, för att kunna skaffa sig en överblick om läget. 
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”ja för det är superbra, i den här kan jag gå tillbaka, om jag går tillbaka till hem så kan 

jag se av 63 läsningar (blodglukosmätningar) så har jag haft 8,2 i blodsocker. Sen kan 

jag se hur mycket insulin jag tar per dag. Det är jättebra att se hur mycket insulin man 

tar per dag!” 

 

Statistik 

Funktionen att kunna se hur sitt medelglukosvärde på sina mätningar ligger samt att 

kunna se sitt HbA1c-värde ansågs av deltagarna vara användbart. 

 

”...som jag sa jag kan gå tillbaka och se hur mycket insulin jag tagit på en dag och hur 

mycket mitt genomsnitts blodsocker är så där liksom...det tycker jag är det bästa” 

 

”Man får statistik, så här gick det man behöver inte prova igen!” 

 

”...så får du då varje dag hur de har sett ut alla mätvärden... här har jag ju då dagen hur 

den ser ut (visar de andra två deltagarna i sin app) hur jag ligger före frukost då, efter, 

före lunch, efter, före middag, efter, före säng och natt då... Sen får jag då en loggbok där 

jag har datumet då och sen står det ju vad jag har käkat , hur många gram kolhydrater 

till frukost och... jag för ju in allting då... så på 14 dagar blir det ju en del och så får man 

ju en traditionell loggbok med insulinet och sånt...” 

 

Samverkan / kontakt med vården 

En av deltagarna brukade maila rapporter till sin diabetessjuksköterska inför sina besök. 

En annan brukade tanka ned sina data från appen under besöket hos 

diabetessjuksköterskan och den sista brukade visa sina värden och information direkt i 

telefonen. Alla var överens om att det var en bra funktion att kunna maila sina rapporter 

till vårdgivaren, vilket de trodde skulle underlätta för båda parterna. 

 

”Det som är fint på datorn är att jag brukar skriva ut och skicka till (namn) min 

diabetessjuksköterska. Då får man diagram, du får se hur en hel dag ser ut, du ser exakt 

hur din kurva ser ut, din genomsnittsdag och allting.” 

 

Träning 

Appen sågs som ett hjälpmedel exempelvis för att få hjälp med att veta hur mycket 

insulindosen kunde behöva sänkas vid träning. Den kunde även vara till hjälp att se hur 

blodglukosvärdet påverkas vid träning, att kunna få en bedömning och statistik öven sina 

blodglukosvärden i samband med träning. 

 

”...om man inte träna då så ska man ju ta en viss mängd och när jag tränar så måste jag 

ju sänka det (syftar på sin måltidsdos av insulin) drastiskt” 

 

Insulindoser 

En av deltagarna hade valt att använda olika färger i sina symboler i appen för de olika 

sorters insulin som togs. Även en förinställning om injektionsplatser för respektive insulin 

användes, detta som en extra hjälp för att komma ihåg var senaste injektionen tagits. 

 

”humalog är rött och lantus är lila, så kan man fylla i vart man tar insulinet... så 

humalogen har jag satt in grundinställning att det alltid tas i magen men på lantusen så 

har jag inte det, för då tar jag antingen i vänster eller höger lår liksom...och så där... 

(visar i sin app) så att det är superbra” 
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Kolhydratsräkning 

Alla deltagare hade viss erfarenhet av att använda olika slags kolhydratslistor för att 

beräkna den totala mängden kolhydrater i sin måltid (samma sorts listor som länge funnits 

i pappersformat och som enbart visar kolhydratsmängden i en fasta mängd av livsmedel). 

Dock använde ingen längre dessa listor aktivt eftersom de ansågs vara för tidskrävande. 

En av deltagarna använde istället en app där en scannerfunktion fanns som ett hjälpmedel 

för att bland annat beräkna kolhydratsmängd. 

 

”...scanna in streckkoder, talar om exakt hur mycket kolhydrater, för att se hur mycket 

kolhydrater och hur mycket kalorier jag får i mig” 

 

”då tycker jag det är mycket smidigare att bara lägga in allt jag käkar i den här 

Fatsecret (namn på app) så talar den om för mig... så räknar den ut allt själv, den räknar 

ut hur mycket fett, kolhydrater, kalorier, allting då... du behöver inte sitta och räkna själv 

det sköter den åt mig” 

 

”hjälper mig att räkna ut hur mycket insulin jag ska ta” 

 

”har tidigare använt en app med kolhydratslistor men den talade bara om innehållet i en 

viss mängd så den var jag inte så bra på att använda...” 

 

Utvärdera 

En av deltagarna tyckte det var bra att det var enkelt att hitta informationen från just den 

specifika situationen man önskade. 

 

”Det är lättare att se hur det är än om jag har skrivit ned det på ett papper” 

 

Testa nytt 

”man kan gå tillbaka och kolla, hur gjorde jag då när jag tränade eller då när jag åt det? 

Jag testade när jag åt någott nytt eller tog ett glas vin eller man kan kolla, gå tillbaka se 

vad som hände... så man slapp det där att sticka ihjäl sig... se det där hände förra gången 

kan det stämma den här gången också, liksom” 

 

Standarddoser 

Deltagarna pratade om att äta ungefär lika mat hela tiden istället för att behöva räkna 

kolhydrater. Genom att äta i stort sett lika hade två av deltagarna lärt sig vad måtiderna 

innehöll. 

 

”det är ju inkörning liksom innan... sen har man ju sina standardvärden” 

 

Automatisk synkronisering 

Det sågs som en fördel att ha möjligheten att använda apparna både i mobiltelefonen och i 

datorn. Bra att kunna föra över data från mobiltelefon med dator men samtidigt kunde det 

vara skönt att slippa ha dem sammankopplade. En av deltagarna förde in mycket 

omfattande dokumentation i sina appar och tyckte därför att det var lättare att skriva på 

datorn än i mobiltelefonen. 

 

”...har apparna både på datorn och på telefon så det spelar ingen roll vart jag sitter, och 

tittar jag på datorn är det ju lättare att skriva då kommer ju allting automatiskt in i 

telefonen också, det är ju väldigt smidigt” 
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”...för så fort jag startar upp den här appen i telefonen så kommer det upp att den synkar 

data och sen ramlar allt in allt jag lagt in i datorn kommer in i telefonen också då... så 

jag behöver bara... det spelar ingen roll var jag sitter då... dom kommunicerar med 

varandra då” 

 

”...nej, ingen av mina pratar med varandra, nej jag har stängt av den... men det går ju. 

Jag har också en Mac och en Ipad så jag kan ju koppla ihop dom tre liksom... men jag 

har inte haft något intresse av att göra det” 

 

”Det jag tyckte var smart med den här (syftar på blodglukosmätare 2in1 till sin Iphone) 

är att man kan ha kan ha med appen till telefonen” 

 

”Jag skulle vilja ha något som kan koppla ihop både mätare och pump liksom... och ja 

någon app som man kan ha till blodsockret som samarbetar med pumpen... det finns ju 

liksom mätare som samarbetar med pumpen då kan man ju ha den varianten också” 

 

Individualisera utforming 

En av deltagarna hade anpassat inställningar i sin app, till exempel registrerades 

blodglukosvärden som togs mellan vissa förbestämda tidsintervall automatiskt till de olika  

måltiderna. Flera använde symboler eller bilder i samband med anteckningar om vissa 

saker som måltider, insulin och träning. 

 

”Det som är så bra med dom appar som kommer är att man kan anpassa dom efter sina 

egna behov, det här behöver jag! Och då kan jag lägga in det och då kan jag lägga in 

det... och resten behöver jag inte aktivera det i min app” 

 

Utforma rapporter 

Det ansågs som bra att själv kunna välja vilken slags tabell som skulle visas samt att ha 

möjlighet att välja vilken information som skulle finnas med i rapporten. 

 

”Den jag har kan man få ut en logg då på allting som man lägger in, så är det symboler 

för vad man gjort, och sen finns det då små rutor då med anteckningar och trycker jag på 

den så kommer det upp då vad man lagt in till frukost, vad jag ätit och så... sen så kan 

man få sån här vanlig tabell då, blodsockret.. hur blodsockret har legat... kurvan (visar de 

andra) och där det är stjärnor då har jag tränat då... som man kan se då” 

 

Användande 

Kategorier som återfanns under detta tema handlade framförallt om att appen skulle vara 

lätthanterlig och smidig att använda. Att appen kunde anpassas efter användarens egna 

behov ansågs som positivt samt likaså möjligheten att koppla ihop flera enheter. 

 

Lätthanterligt 

Två av deltagarna var överens om att dokumentationen inte fick bli allt för omfattande 

och ta för mycket tid i anspråk. De ansåg att det var viktigt att appen skulle vara lätt att 

hantera och inte innehålla för mycket funktioner, som inte användes. 

 

”Det enda jag vill veta eller se är dom anteckningar jag lägger till, och en lista på 

blodsockret. Blodsocker och insulin det är vad jag vill, ha den så enkel som möjligt 

liksom” 
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”Det tar ingen tid egentligen, alltså jag tar blodsocker och så är det klart liksom” 

 

Att enkelt kunna skriva en anteckning vid måltiden och att sedan kunna gå in och ändra i 

sina anteckningen var bra. Med appen blev det lättare hitta tillbaka till sina anteckningar. 

 

”...den hittar när man går tillbaka... så är det lätt att hitta när det var frukost...” 

 

Smidigt 

En av deltagarna hade en blodglukosmätare direkt till sin mobiltelefon medan de andra 

två manuellt fick lägga in sina blodglukosvärden i sina appar. En deltagare använde sig av 

funktionen att scanna in livsmedlens streckkoder och tyckte det var väldigt smidigt. Det 

ansågs också som bra att kunna maila sina listor till diabetessjuksköterskan inför sitt 

besök samt sågs som positivt och smidigt att kunna kunna ha appens information både på 

mobiltelefon, läsplattan och datorn. 

 

”...allting kommer ju automatiskt in i telefonen också då det är ju väldigt smidigt” 

 

”...om jag ska gå till (namn) så kan jag kan skicka om jag skulle vilja till (namn) då, så 

kan jag skicka... alltså maila då... det tycker jag är bra för då behöver jag inte hålla på 

och leta och så, utan det är bara att maila liksom” 

 

”Det jag tycker var smart med den här är att man kan ha mätaren till... (kopplas till sin 

telefon), att man kan ha med appen till telefonen” 

 

Anpassa till sina behov 

Eftersom alla har olika behov var det bra att kunna anpassa sin app efter just sina 

önskemål, att kunna välja om appen skulle kopplas ihop med datorn var bra. Att kunna 

anpassa inställningar och att till exempel välja att använda symboler utöver den vanliga 

texten var bra, även ställa in sina tider för måltider med mera kunde vara användbart. 

 

”Det som är bra med dom här apparna som kommer, är att man kan anpassa dom efter 

sina behov, det här behöver jag och då kan man lägga i det... och resten behöver jag inte 

aktivera” 

 

Beroende av mobiltelefon 

Att alltid vara tvungen att ha med sig mobiltelefonen kunde upplevas som något negativt i 

den bemärkelsen att vara ännu mer beroende av mobiltelefonen. Samtidigt upplevdes det 

som positivt, eftersom mobiltelefonen ändå alltid var med. 

  

”Den har man ju alltid med sig, telefonen. Man går ju tillbaka hem och hämtar telefonen 

om man har glömt den, men det är nästan så att man struntar i att hämta mätaren 

liksom...” 

 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av att använda app som hjälpmedel i sin 

egenvård i det dagliga livet med typ 1-diabetes. Datan samlades in genom intervju i 

fokusgrupp. 
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Metoddiskussion  

De personer som deltog i intervjun hade själva anmält sig för att de vill dela med sig av 

sina erfarenheter som till klart övervägande del var positiva, de tyckte att appar var ett bra 

hjälpmedel för dem när det gäller att bättre kunna ta hand om sin diabetes. Eftersom ett 

kriterium för att delta i studien var att appen fortfarande användes, är det högst sannolikt 

att de personer som var mindre nöjda och har provat, men slutat använda appar skulle haft 

andra mindre positiva åsikter och erfarenheter om användandet. 

 

Bedömningen av kvaliten i studien omfattar i vilken grad syftet uttrycks tydligt, ser till 

studiens upplägg, frågeguidens innehåll samt till hur den insamlade datan har hanterats 

och analyserats (Wibeck, 2010). Reliabiliteten har inte kontrollerats i studien genom att 

låta andra oberoende ”forskare” göra översiktsanalyser av datainsamlingen för att sedan 

kunna jämför och diskutera (Wibeck, 2010). Koder, kategorier och teman har diskuterats 

tillsammans med en kollega för att kontrollera trovärdighet och relevans gentemot ämnet 

och utvalda citat (Wibeck, 2010). 

 

Validitet, eller trovärdighet i studien, bedöms som god baserat på att stämningen under 

intervjusituationen var öppen och tillåtande och att alla som deltog fick komma till tals 

(Wibeck, 2010). För att ytterligare stärka trovärdigheten i datan som framkommit under 

intervjun fick deltagarna en chans att rätta till tolkningen innan sessionen avslutades. 

Detta gjordes genom en summering i slutet av intervjun av vad som framkommit i deras 

svar. Därefter gavs deltagarna möjlighet att lägga till ytterligare information eller rätta till 

eventuella missförstånd. 

 

Studien ämnade inte till att generera statistik för att underbygga generella slutsatser 

(Wibeck, 2010) men lärdomar från resultatet bör kunna användas för att studera denna 

fråga i vidare ett större sammanhang. 

 

I enlighet med Denzin och Lincoln (2011) valdes kvalitativ ansats i denna studie eftersom 

den syftade till att beskriva personers erfarenheter. De personer som deltog i 

fokusgruppsintervjun hade alla mycket erfarenheter att dela med sig om ämnet för 

studien, vilket enligt Eriksson Barajas et al. (2013) kan vara avgörande för studiens 

resultat. Enligt Wennberg, Hane och Rydèn (2006) upplever gruppdeltagarna ofta att de 

ger varandra inspiration och stöd, vilket är en fördel med metoden. Ytterligare en fördel är 

att det blir en viss kvalitetskontroll av datainsamlingen, eftersom personerna i gruppen 

interagerar i varandras synpunkter, vilket till exempel kan leda till att icke normativa 

perspektiv får komma fram. Upplevelsen under intervjusessionen var att deltagarna hade 

enkelt att prata med varandra och tillät alla komma till tals. Nackdelar med metoden kan 

vara om dynamiken i gruppen, som uppstår under intervjusituationen, inte tillåter 

avvikande svar att komma fram (Wibeck, 2010) samt att datan inte ger underlag för 

statistik (Kamberelis & Dimitriadis, 2005). 

 

Två fokusgrupper med fyra personer i varje grupp var planerade att hållas för att få 

tillräckligt med data för studiens resultat. Eftersom antalet deltagare i studien blev lågt 

kunde bara en fokusgruppsintervju utföras och resultatet i studien baseras således enbart 

på denna data. I ett litet material kan mönster och trender vara svåra att se (Wibeck, 

2010), men så blev inte fallet med detta insamlade material, utan under analysen sågs 

tydliga teman. 
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Styrkan med modellen, standardiserad strukturerad intervju med öppna svar, är att den 

underlättar analys och minskar möjlighet till påverkan från intervjuaren. En svaghet är att 

den kan leda till minskad naturlighet, vilket också gör att relevansen i svaren försämras 

(Eriksson Barajas et al., 2013). Ett objektivt förhållningssätt eftersträvades under hela 

intervjusituationen, och stämningen uppfattades som både öppen och tillåtande. Under 

intervjun styrdes diskussionerna vid något enstaka tillfälle tillbaka till ämnet, med 

avsikten att svara till syftet med studien (Wibeck, 2010). Det var låg grad av 

standardisering av frågorna under intervjusituationen (Trost, 2010) då de togs i den 

ordningen det passade, det vill säga deltagarnas samtal fick styra ordningsföljden på 

frågorna. 

 

Rekryteringen av deltagare till studien hade, med facit i hand, behövt påbörjats långt 

tidigare eftersom det visade sig vara svårt att hitta deltagare. Detta var tyvärr inte möjligt 

inom ramen för denna studie, eftersom det inte var tillåtet att påbörja rekryteringen innan 

själva projektplanen var godkänd av högskolan. Trots upprepad information i den egna 

verksamheten, mailutskick och muntlig presentation för diabetessjuksköterskorna i 

Stockholm, samt den information som låg ute på internet ledde inga av dessa 

efterfrågningar till att någon ytterligare person anmälde sig till studien. 

 

Enligt Wibeck (2010) beror användbarheten av data genererat från fokusgrupper till stor 

del på hur gruppdeltagarna känner inför att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. 

Faktorer som påverkar gruppprocessen är dels intrapersonella som ålder, kön, utbildning, 

dels interpersonella som fysisk framtoning och personlighetsdrag och dels miljöfaktorer 

som den fysiska omgivningen och de rumsliga arrangemangen (Wibeck, 2010). Gruppen 

diskuterade effektivt ämnet för studien under intervjun och var enligt Wibeck (2010) 

mycket kompatibla. Väldigt lite, eller ingen alls energi, gick åt för att upprätthålla 

gruppen. Syftet med studien, och tillika ämnet som diskuterades under intervjun bedöms 

ej vara av känslig karaktär, vilket kan ha bidragit till den goda stämningen. 

 

Att intervjun spelades in verkade inte störa deltagarna något påtagligt, detta kan även 

berott på att ämnet som diskuterades inte var av känslig karaktär. Enligt Wibeck (2010) 

kan interaktion mellan deltagarna underlättas om de har någorlunda lik socioekonomisk 

bakgrund. Under intervjun samspelade deltagarna med varandra genom kroppsspråk och 

vidareutvecklade varandras tankegångar genom att till exempel ställa följdfrågor till 

varandra. Fokusgruppen skulle bestått av fyra personer men eftersom fruktbart resultat 

även setts vid mindre grupper (Wibeck, 2010) så genomfördes intervjun enbart med tre 

deltagare när den fjärde personen fått förhinder och avbokat sig. Att deltagarna var få till 

antalet gjorde att alla fick mycket utrymme att uttrycka sina erfarenheter. 

 

Att det inspelade materialet transkriberades ordagrannt, möjliggjorde att analysarbetet 

blev noggrannt och systematiskt. Det faktum att ljudinspelningen utfördes med en app 

istället för med en diktafon satte ytterligare fokus på appar som ett hjälpmedel. 

Transkriptionen utfördes inte i ett sträck utan tog tre dagar att slutföra, detta utifrån 

studiens tidsram, och för att upprätthålla noggrannhet genom att inspelningen lyssnades 

igenom ett flertal gånger. 

 

En frågeguide användes under intervjun och tydliga teman framkom under analysarbetet. 

En begränsning är dock att kategorierna kan gå in i varandra, då de hade liknande karaktär 

under de olika teman. 
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Resultatdiskussion 

Kategorierna som i huvudsak framkom i resultatet tydliggjorde tre teman, nytta, funktion 

och användande. Deltagarna hade provat olika appar och valt den som bäst passade deras 

behov. I det insamlade materialet från intervjun framkom att deltagarna i likhet med 

tidigare studier (Martínez-Pérez
, 
Torre-Díez

, 
López-Coronado, 2013; Boulos et al., 2011; 

Eng & Lee, 2013) också konstaterar nämligen att utbudet av appar är stort. Att det 

kommer nya appar hela tiden och att tekniken och utveckling går framåt talas det om av 

deltagarna som något positivt, en reflektion över det är naturligtvis att översikter 

(Demodowich et al. 2012; Rao et al., 2010) snabbt blir inaktuella. Detta gör det svårt för 

vårdpersonal att vara uppdaterad över utbud samt att kunna rekommendera appar, 

eftersom det bör finnas evidens för dess effekt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010; 

Holtz & Lauckner, 2011; Eng & Lee, 2013). 

 

En reflektion efter intervjun är att ingen av deltagarna nämner något om aspekter som 

säkerhet, eller integritet, vilket enligt både Eng och Lee (2013) och Boulos et al. (2011) är 

faktorer som behöver förbättras för framtidens integration med vården. Likasom tar ingen 

upp några krav på kvalitén, kontroller eller ställer några som helst krav på sjukvården, 

vilket är tankeväckande. Sjuksköterskan ska eftersträva säker vård och information samt 

verka för kvalitetsutveckling (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Utvecklingen inom 

sociala medier, med oänderliga möjligheter att diskutera och nå ut till folk exempelvis via 

twitter, eller olika chattrum och forum, gör det till en utmaning för diabetessjuksköterskan 

följa med i utvecklingen för att hitta nya vägar för kommunikation med patienterna. 

 

Att kunna kommunicera med sin diabetessjuksköterska via telefon och mail, samt att på 

ett enkelt sätt kunna skicka sina blodglukoslistor var önskvärt, vilket också är en av de 

viktigaste funktionerna i apparna enligt Årsand et al. (2012). Även andra funktioner som 

Årsand et al. (2012) spår som viktiga i välfungerande appar överensstämmer med studiens 

resultat, som till exempel: att den är enkel att använda, ej tidskrävande, visar historik, att 

det går att använda sin information, möjlighet att anpassa och utforma appen individuellt, 

samt att det var motiverande att kunna se sina resultat i olika slags statistik. 

 

Som diabetessjuksköterska är det en möjlighet och utmaning att kunna vara med och 

påverka hur den digitala tekniken kan användas i framtiden. Att verka för personcentrerad 

vård är viktig för sjuksköterskeprofessionen. I Australien utfördes en studie där personer 

med typ 1-diabetes följdes under en nio månaders period. Där sågs klara förbättringar på 

HbA1c-värdet hos de personer som utöver sedvanlig vård använde en diabetesrelaterad 

app där de även fick regelbunden återkoppling från vårdpersonal (Kirwan et al., 2013). 

Att använda sin egen information i appen ledde i denna studie bland annat till att 

insulindoserna justerades mycket mer nu, än innan appen användes. 

Att leva med diabetes innebär att dagligen behöva fatta en mängd medicinska beslut 

(Berne & Sörman, 2005). Att kunna använda informationen i appen till att exempelvis se 

hur insulindoser relaterat till mat eller träning har fungerat tidigare, ansågs av deltagarna 

vara till hjälp i dessa beslut. Att komma ihåg och dra lärdom av sina tidigare erfarenheter 

sågs också som positivt och att själv kunna utvärdera sitt agerande. Appen sågs bland 

annat som ett hjälpmedel för att kunna reglera sitt insulin och hitta sina standarddoser det 

vill säga justera sin behandling för att göra den effektivare (Berne & Sörman, 2005). 

 

Alla deltagarna i studien mätte sitt blodglukos regelbundet. För en av deltagarna hade 

användandet av app i sin egenvård lett till en mycket högre frekvens av mätande än 

tidigare, medan det hos de andra två istället kunde resultera i att de kunde avstå ifrån att 
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mäta sitt blodglukos och istället luta sig tillbaka och använda sin tidigare information. Att 

användandet av app kan öka frekvensen av blodglukosmätningar har även setts av 

Cafazzo et al. (2012). En förutsättning för att kunna ge råd om egenvård är att patienterna 

utför mätningar av sitt blodglukos (Berne & Sörman, 2005). Många patienter kommer, 

utan varken sin blodglukosmätare eller nedskrivna värden, till besöket hos 

diabetesjuksköterskan vilket gör det svårt att kunna ge råd och hjälpa till att justera 

insulindoser. Eftersom de allra flesta har med sig mobiltelefonen, kunde det vara en app 

underlätta för att få med sig sina blodglukosvärden till besöket. 

 

Slutsatser 

Studien visar att app kan ses som ett bra hjälpmedel för hantering av egenvård i det 

dagliga livet med typ 1-diabetes. Positiva erfarenheter av app fanns inom områdena nytta, 

funktion och användande. Personerna som deltog i denna studie ansåg att apparna skulle 

vara lätta att hantera och använda. Några av de viktigaste funktionerna var att kunna lägga 

in sina blodglukosvärden, insulindoser samt en anteckning om mat och träning. Genom att 

använda symboler och anteckningar vid sidan av sina värden upplevdes informationen 

som mer tydlig. Att lätt kunna hitta information i olika tabeller och loggböcker,samt att få 

en överblick med hjälp av statistik ansågs underlätta i val av mat och insulindoser. Det 

kunde bli lättare att förstå sina blodglukosvärden, genom att dra lärdom från tidigare 

upplevda erfarenheter och situationer. Vidare forskning behövs för att få en fördjupad 

förståelse om erfarenheter av att använda app som ett hjälpmedel vid diabetes. 

  

Fortsatt forskning  

För att kunna möta ett allt större antal patienters behov, behöver vård och omsorg i 

framtiden utveckla mer mobila och personligt anpassade tekniska lösningar, än vad som 

finns idag. Utvecklingen av appar och tekniken går snabbt framåt och om bara ett år 

kommer sannolikt utbudet av appar vara betydligt större än idag. Aspekter som säkerhet 

och integritet är emellertid viktiga faktorer som behöver förbättras inför framtidens 

integration med vården. 

 

Bruket av appar ökar och vården kan genom att fortsätta utforska området hitta nya 

möjligheter för att möta detta behov.  Användandet av appar inom diabetesvården är 

lovande, men det saknas integration med vården. I dagsläget är det svårt för vårdpersonal 

att kunna rekommendera appar, eftersom det saknas evidens för dess effekter.  

 

En naturlig fortsättning av denna studie vore att utföra den i större format. Det skulle vara 

intressant att se, huruvida resultatet från dessa tre deltagare erfarenheter kring att använda 

appar stämmer överens med ett större antal personer. Även ett samarbete med vården där 

patienter som får sedvanlig vård, jämförs med patienter som utöver sedvanlig vård också 

har kontakt med vårdgivaren via appar och tillhörande dataprogram. I ett sådant 

samarbete kunde patienterna få feedback, på exempelvis dosjusteringar, mer regelbundet 

från sin vårdgivare. 
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Bilaga I 

 

FRÅGEGUIDE 

 

 

1. Hur länge har ni använt app som hjälpmedel i er egenvård? 

- har ni använt andra diabetesappar tidigare? 

 

- om ni har provat flera appar, vilka anledningar fanns till att byta?  

 

- hur har ni hittat apparna? 

 

 

2. Hur skulle du beskriva att ni använder appen? 

- vilka funktioner upplever ni vara viktiga för er? (vad är viktigt för dig?) 

 

- vilka faktorer påverkar ert val av app? 

 

- förändrar tekniken i appen ert sätt att tänka om insulindoser mm? I sådana fall hur? 

 

- använder ni informationen i appen? Om ni gör det kan ni beskriva hur? 

 

 

3. Upplever ni skillnader i er egenvård nu när ni använder app som ett hjälpmedel 

om ni jämför med er tidigare egenvård? 

- inom vilka områden upplever ni eventuella skillnader? 

 

- kan ni beskriva skillnaderna? 

 

- hur har det påverkat er? 

 

 

4. Beskriv vilka erfarenheter ni har av att använda en app i er egenvård  

- vilka fördelar upplever ni finns? 

 

- vilka nackdelar upplever ni finns? 

 

 

5. Hur tänker ni om appanvändningen och kontakten med vården i framtiden? 

- hur ser ni på interaktion med vården via tekniken? 

 

- har ni någon erfarenhet av interaktion med vården via appen? Vad tänker ni om det?  

 

- på vilket sätt förklarar ni för er vårdgivare att ni använder appen? 

 

- använder ni något annat dataprogram utöver appen i er diabetesvård idag? om ja, på 

vilket sätt använder ni det? 
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Bilaga II 

 

Till verksamhetschef 

XX (namn) 

 

 

Jag heter Ann-Sofie Lundgren Thoreson och är diabetessjuksköterska. Jag studerar i 

magister programmet i omvårdnadsvetenskap, inriktning diabetesvård vid 

Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 högskolepoäng, 

har jag valt att studera: Patienters erfarenheter av att använda app som hjälpmedel i sin 

egenvård vid diabetes. Jag är därför intresserad av få genomföra studien med patienter 

som sköter sin diabetesbehandling vid Endokrinmottagningen. Om Du godkänner att 

studien genomförs vid din klinik, är jag tacksam för Din underskrift av denna bilaga 

som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill jag gärna att Du 

anger detta. Har Du frågor rörande själva studien är Du välkommen att kontakta mig 

eller min handledare. Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att 

publiceras på internet i DIVA som är en gemensam portal för publicering av 

forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningetiska principer kommer att följas 

strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer 

att vara avidentiferade. Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina 

resultat för Dig och/eller på arbetsplatsen om Du så önskar. Jag kommer även att 

presentera min planerade studie på klinikens FOU-dag i slutet av januari 2014, om den 

godkänns av Dig. 

 

Stockholm 2013-12-19 

Med vänlig hälsning Ann-Sofie 

 

 

 

________________________________

____ 

Student 

Ann-Sofie Lundgren Thoreson 

________________________________ 

Ann-Sofie Lundgren Thoreson  

tel: XX 

e-post: ann-sofie.lundgren-

thoreson@XX 

 

________________________________

____ 

Handledare 

Pernilla Hillerås, docent 

________________________________

____ 

Pernilla Hillerås, Sophiahemmet 

Högskola  

tel: XX 

e-post: pernilla.hilleras@XX 

 

________________________________ 

Examinator 

Unn-Britt Johansson, professor  

________________________________ 

Unn-Britt Johansson, Sophiahemmet 

Högskola   

tel: XX 

e-post: unn-britt.johansson@XX 
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Studiens preliminära titel: App som hjälpmedel i egenvård vid diabetes - 

Patienterfarenheter 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva erfarenheter av att använda app som ett 

hjälpmedel i egenvården i det dagliga livet med typ 1-diabetes. 

 

Problem: Bakgrunden till studien är att den digitala tekniken utvecklas snabbt och 

många personer med diabetes redan använder idag olika diabetesappar som ett 

hjälpmedel i sin egenvård. Som vårdgivare kan det vara svårt att vara uppdaterad över 

utbud och kvaliten på alla dessa nya hjälpmedel. Det finns i dagsläget flera studier 

utförda över bland annat utbud och funktion i appar inom området diabetes men 

däremot är det få studier som undersöker användarnas erfarenheter och eventuella 

effekter av hjälpmedlet. Med bakgrund av det ligger fokus i denna studie på att 

beskriva mer om detta område som vi idag saknar kunskaper om: patienternas 

erfarenheter av att använda appar i sin egenvård. 

 

Metod: Intervju i fokusgrupper. 

 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua 8-12 patienter med typ 1 

diabetes (4-6 kvinnor och 4-6 män) på Din enhet. Patienterna ska ha en erfarenhet av 

att ha använt app under minst en månads tid. Därtill använda appen till att registrera 

sina blodglukosvärden och/eller insulindoser. Intervjuerna, som beräknas ta 60 min per 

fokusgrupp planerar jag genomföra i lokal på Din klinik. Intervjuerna kommer att 

ljudupptas, transkriberas och analyseras Intervjuerna planeras genomföras under 

januari-februari 2014. Alla personer som ska intervjuas kommer att få skriftlig 

information om studien och deltagande kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska 

principer kommer att följas. 

 

Samtycke:  

Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

… 

Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum  Namn 

 

Namnförtydligande 

 

Enhet 
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Bilaga III 
 

STUDIEINFORMATION 
 

APP SOM HJÄLPMEDEL I EGENVÅRD VID DIABETES 

-Patienterfarenheter 

 

Bakgrund 

Syftet med studien är att beskriva erfarenheter av att använda app som hjälpmedel i 

egenvård i det dagliga livet med typ 1-diabetes. 

 

Upphovet till studien är att den digitala tekniken utvecklas snabbt och fler och fler 

personer med diabetes använder olika diabetesappar som ett hjälpmedel i sin egenvård. 

Det finns idag ett flertal studier utförda som undersöker bland annat utbud och 

funktion i apparna inom området diabetes men däremot är det få studier som 

undersöker användarnas erfarenheter och eventuella effekter av att använda app som 

ett hjälpmedel i egenvården. Med bakgrund av det ligger fokus i denna studie på att 

beskriva erfarenheter inom ett område som vi idag behöver mer kunskap om. 

 

Förfrågan om deltagande 

Du som tillfrågats delta i denna studie har diabetes typ-1 och erfarenhet av att använda 

app i din egenvård sedan minst en månad tillbaka. Ditt namn och information om att du 

använder app har tagits fram med hjälp av din diabetessjuksköterska på XX (namn på 

mottagningen) eller så har du sett informations planchen när du varit på besök vid din 

diabetesmottagning i Stockholm. Om du väljer att delta i studien kommer den att 

genomföras i form av intervju i fokusgrupp tillsammans med andra personer som också 

använder app som hjälpmedel i sin egenvård. Studien är frivillig och ingen ersättning 

utgår till dig som deltar i fokusgruppen. Deltagandet innebär ingen risk för dig och du 

kan alltid avstå ditt deltagande utan att ange skäl. 

 

Hur går studien till 

Gruppintervjun planeras hållas vid ett tillfälle under våren 2014. Intervjun beräknas ta 

1 timme effektiv tid och gruppen kommer bestå av 4-6 personer. Intervjun kommer att 

ledas av undertecknad, som även arbetar som diabetesjuksköterska på XX (namn på 

mottagningen). Intervjun kommer utföras under kvällstid i lokal på XX (namn på 

mottagningen). 

 

Sekretess och hantering av data 

Dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Intervjuerna 

kommer att spelas in, för att göra ett noggrannt analysarbete möjligt, inspelningen 

kommer sedan att raderas när analysen är klar. Personuppgifter kommer att sparas på 

ett sådant sätt att datamaterialet från intervjun inte kan kopplas till dig som person, i 

enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Studiens resultat kommer att redovisas i 

uppsatsform och citat kommer att användas men inga namn kommer att finnas med. 

Ansvarig för dina personuppgifter i studien är Sophiahemmet Högskola. 

 

Information om studiens resultat 
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Studien ämnar bidra till forskningen om användandet av appar i egenvård vid diabetes 

och resultatet av studien kommer att publiceras i uppsatsform och vara tillgängligt för 

allmänheten på internet. Din medverkan i studien kommer förhoppningsvis enbart vara 

en positiv upplevelse genom att du får dela med dig av erfarenheter inom ett hittintills 

tämligen outforskat område. 

 

Du får gärna ringa eller maila undertecknad om du har frågor angående studien 
 

 

Ansvarig för studien 

Ann-Sofie Lundgren Thoreson 

Leg. Sjuksköterska 

Diabetessjuksköterska XX (namn på mottagningen) 

Epost ann-sofie.lundgren-thoreson@XX 

Tel XX 

 

Handledare Pernilla Hillerås 

Leg. Sjuksköterska och Docent 

Sophiahemmet Högskola 

 

Examinator Unn-Britt Johansson 

Leg. Sjuksköterska och Professor 

Sophiahemmet Högskola 

 

 

 


