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Sammanfattning 

 
Diabetes är en kronisk sjukdom som finns i form av diabetes typ 2 och diabetes typ 1. Den vanliga behandlingen för 

diabetes typ 2 är främst genom förändrade kost och motionsvanor. Det kan vara aktuellt med medicinering med orala 

tabletter och i vissa fall insulin. I diabetes typ 1 är behandlingen alltid med insulininjektioner. För att förbättra 

behandling, förebygga sjukdom och ge patienter mera information så finns det idag på marknaden många applikationer 

(appar) att ladda ned till sina digitala enheter. För att dessa ska vara klassade som en medicinteknisk produkt ska de vara 

CE-märkta. Det finns många appar som ger hjälp med viktnedgång, diet, insulindosering, loggar för glukosvärde, 

påminnelser för medicinering och så vidare. Appar tros kunna förbättra för diabetespatienter då de till stor del själva ska 

sköta sin sjukdom och dessutom minska kostnader då diabetessjukdomar och komplikationer av diabetes kostar 

samhället otroliga mängder pengar. Trots att appar har exploderat på marknaden så har inte många studier utförts. Det 

pågår forskning och studier inom området och det är väldigt intressant att se vad vi kan göra med den moderna teknik 

som hela tiden går framåt. Syftet med det här litteraturarbetet är att undersöka om appar kan vara till hjälp för att 

förebygga eller behandla patienter med diabetes och vilka effekter de kan innebära att använda appar. 

Studierna som undersökts visade att appar har haft positiva effekter och varit till stor hjälp och stöd, samt förbättrat 

glukosvärden och gett information om bland annat insulin till patienter. Att ta hjälp av appar har varit stor motivation till 

viktnedgång och förbättrad hälsa för diabetespatienter. Studierna har visat att appar kan vara ett bra komplement till 

patienter men ska inte ersätta den standardterapi som finns. Användning av appar kan vara ett bra stöd till behandling 

och för att förebygga att insjukna i diabetes typ 2 genom livsstilsförändringar. Att använda appar sparar också samhället 

pengar genom att färre drabbas av sjukdomen. Om patienter får mer information och kan sköta sin diabetes ännu bättre 

så blir det även mindre komplikationer av sjukdomen.  
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ABSTRACT 

 

Diabetes is a chronicle disease and can be divided in to two types of diabetes, 

diabetes type 2 and diabetes type 1. The treatment for diabetes type 2 is often just a 

lifestyle change involving exercise and diet. But you can also treat it with oral 

medication and sometimes insulin. Diabetes type 1 is always treated with 

insulininjections.  

To improve treatment, prevent disease and to inform patients about their conditions 

there are many applications (apps) to download to your digital devices. For these 

apps to qualify as a medical product they have to be certified with a CE-mark. There 

is many apps to help individuals with weight-loss, diet, insulindosage, diary for 

glucosevalues, medicationreminders and so on. 

Apps could of value to patients with diabetes since they have to manage their 

condition themselves and it can also save money since diabetes and complications 

from diabetes cost the society a lot of money. Although the amount of apps on the 

market and increasing, not a lot of studies have evaluated their effects. But the 

research is ongoing and it is very interesting to see what can happen with apps and 

digital support to help patients in our digital world that is always heading forward.  

In this report it will be investigated if apps can be effective and of help to 

diabetespatients for treatment, support, information and to prevent diabetes type 2. 

In the studies evaluated it has been shown that apps have had positive effects and has 

been of support and help for patients. It has improved glucosevalues and given a lot 

of important information to diabetespatients, about the usage of insulin among other 

things. The apps have been effective to motivate weight-loss and motivate patients to 

live healthier. Apps have been a good complement to the usual therapy, but should 

not replace it. To combine treatment with support from apps seems to be a valuable 

thing for information, help and to prevent individuals to get diabetes type 2.  
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INTRODUKTION  

 
DIABETES 

 
Allmänt  
 

Diabetes är en kronisk sjukdom som går att dela upp i två huvudgrupper. Diabetes 

typ 1 som innebär att betacellerna i pankreas som producerar insulin blir nedbrutna 

via en autoimmun process och där blodglukostest och behandling med 

insulininjektioner måste ske dagligen. Diabetes typ 2 betyder att känsligheten för 

insulin är nedsatt och att betacellerna inte fungerar optimalt. Det går ofta att 

kontrollera sin typ 2 diabetes med rätt kost och motion (1).  

 

Det finns även andra former av diabetes som bland annat pankreatogen diabetes som 

uppkommer pågrund av pankreatit, som ofta är alkoholrelaterat. Graviditetsdiabetes 

som alltid är övergående efter graviditeten, men orsakar högre risk att senare drabbas 

av diabetes typ 2 (1).  

 

Diabetes är den sjunde ledande dödsorsaken i USA och är stor orsak till att patienter 

drabbas av kardiovaskulära sjukdomar som stroke eller kärlkramp (2). 

Diabetesvården kostar mycket varje år, i USA år 2012 var det en totalkostnad på 245 

miljarder kronor (2).  

 

Prevalensen globalt för diabetes mättes till 2,8 % år 2000 och med den stadiga 

ökningen förväntas den under 2030 vara 4,4 % (3). Diabetes typ 2 har blivit en 

epidemi runt om i välden och ökar kraftigt (3).  

 

Prevalensen i Sverige uppskattades år 2015 till 446 900 människor som lider av 

diabetes. Ungefär 4 % av befolkningen i Sverige har diabetes enligt studier utförda 

de senaste 10 åren. Siffran kan dock stiga eftersom det finns många människor som 

inte får sin diabetes typ 2 diagnos förrän flera år efter insjuknandet (4).  

 

Behandling  

 

Behandlingen för diabetes typ 1 sker som en flerdosbehandling som tas i samband 

med måltid och är ett direktverkande insulin. Patienterna behandlas även med ett 

långverkande/medellångverkande insulin, ett basinsulin. Basinsulinet tas två gånger 

om dagen. För diabetes typ 1 patienter finns det också möjlighet att använda en 

insulinpump. Den bärs med hela tiden och sitter i kroppen med en kanyl och en liten 

slang till en dosa, den kan tillföra små doser av direktverkande insulin kontinuerligt 

under dagen vilket också ersätter det basinsulin patienten annars måste tillföra. 

Insulinpumpen är utformad för att likna kroppens egna normala insulintillförsel men 

känner inte av blodsockret, det måste fortfarande kontrolleras av patienten själv (5).  

 

Diabetes typ 2 behandlas främst genom livsstilsförändring av kost och motion. Om 

inte det hjälper finns läkemedelsbehandling i form av tabletter för att sänka 
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blodsockernivåerna. Om tabletterna inte ger den önskade effekten får patienten 

använda insulininjektioner i form av endosbehandling, tvådosbehandling eller 

flerdosbehandling. Patienten kan även ta tabletter i kombination med ett basinsulin 

(5).  

 

Målet med behandling av diabetes är att förebygga långsiktiga komplikationer med 

mikrovaskulära sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. Behandlingen bör även 

motverka de akuta komplikationer som kan uppstå i samband med sjukdomen så som 

ketoacidos och hyperglykemi (1). Långtids- och akuta komplikationer kan i värsta 

fall leda till dödsfall (3). För att undvika komplikationer och för patientens 

välmående finns målvärden för fasteglukos och HbA1c, som är glukosvärde under en 

längre tid. Fasteglukos bör ligga mellan 4-6 mmol/L och HbA1c bör ligga under 52 

mmol/mol eller under 6 %. Det sker också en målsättning på individnivå hos 

diabetespatienterna för HbA1c, olika faktorer kan spela in i behandlingsmålet (6). 

 

HÄLSOSAPPAR 

 

Hälsoappar är en applikation eller ett program som går att ladda ned till sin digitala 

enhet så som mobil eller surfplatta. Det ger tillgång till många program bland annat 

inom hälsa och livsstil. Det ger en mobil lösning till att ha kontroll över sjukdomar 

eller få information när som helst. Det är lätt och enkelt att få reda på det mesta via 

mobilen idag vart man än befinner sig (7).  

 

Antal hälsoappar på marknaden har exploderat med 165 000 appar år 2013, där 

hälsoappar innefattar områden som diet, träning, information och stöd i medicinering 

och behandling för kroniskt sjuka (8, 9). Med tanke på apparnas framfart i den 

digitala världen kan det vara svårt att veta vilka som är en bra och säker produkt. För 

att en hälsoapp ska klassificeras som en medicinteknisk produkt ska den vara CE-

märkt enligt lagstiftning. Enligt denna lag ska en app inte äventyra eller vara till risk 

för patientens tillstånd. De ska vara till hjälp för att behandla, övervaka eller 

förebygga sjukdom. Om en patient använder en hälsoapp så är läkemedelsverkets 

rekommendation att användaren kontrollerar om appen är CE-märkt så att det är en 

så tillförlitlig produkt som möjligt och framställt enligt kriterier för sitt syfte. Trots 

att läkemedelsverket är tillsynsansvariga för CE-märkta appar så kontrollerar inte de 

inte tillförlitligheten på appar. Vilket betyder att trots att de är CE-märkta så är det 

otillräckligt för att kunna säga att apparna är bra och säkra produkter (10).  

 

Till kroniskt sjuka diabetes patienter finns flera möjligheter till hjälp och råd i 

behandling med appar (8). Bland annat kan de få information om sin sjukdom, hjälp 

med bättre läkemedelsföljsamhet, insulindosering, näringsinformation, hjälp med 

fysisk aktivitet, viktnedgång, motivation och föra blodsockerdagbok (7, 11). 

Diabetespatienter har en stor roll att själva kontrollera och sköta sin diabetes i det 

dagliga livet. Appar kan vara till stöd för den egenvård som krävs av patienten (2, 

12). Med den stora ökningen av diabetes typ 2 och dess konsekvenser finns det appar 

för dessa patienter eller för de som riskerar att få diabetes typ 2. Det finns flertal 

appar för motivering till träning och bättre kostvanor som ofta räcker för att 
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förebygga risken att drabbas av diabetes typ 2 (13). 

 

Om patienten har dålig följsamhet till att kontrollera sitt blodsocker kan de leda till 

allvarliga konsekvenser så som hyperglykemi eller i allvarligare fall leda till döden. 

På grund av detta undersöks det om appar kan förbättra för patienters följsamhet med 

det digitala stöd som finns, då de flesta människor har med sig sin mobil vart de än är 

eller har den nära till hands (10). Forskning angående hälsoappar pågår för att 

minska den dödlighet och de allvarliga komplikationer som kan uppstå av diabetes. 

Dessutom är det en kostnadsfråga för samhället.  
 

För att få bästa möjliga resultat av sin behandling finns en mängd appar på 

marknaden riktade till diabetespatienter som kan användas som komplement till 

behandlingen för att få information, stöd och hjälp (14).  

Förutom appar erbjuder även Sveriges kommun och landsting grupputbildningar för 

diabetes typ 2-patienter, ett nationellt vårdprogram för diabetes typ 1-patienter och 

webbaserade utbildningar för vård av diabetespatienter (15). 
 

Trots ett stort utbud av appar på marknaden så används de sparsamt och få studier 

har utförts angående hälsoappar (16). 

 

SYFTET MED ARBETET 

  

Det är värdefullt att se hur vi med den moderna tekniken som hela tiden går framåt 

kan använda digitala verktyg. Både som stöd för behandlingar eller för att förebygga 

att individer drabbas av diabetes typ 2. Det kan ge en ökad förståelse och kunskap 

om sjukdomen till de som diagnostiserats. 

Syftet med det här litteraturarbetet är att undersöka om appar kan vara till hjälp för 

att förebygga eller behandla patienter med diabetes och vilka effekter det kan 

innebära att använda appar. 

 

MATERIAL OCH METODER 

 
Arbetet är en explorativ litteraturstudie. Kliniska studier har sökts från databasen 

pubmed med sökorden: ”diabetes and app” som gav 18 träffar, ”diabetes and health 

app” som gav 16 träffar, ”diabetes and mobile” som gav 142 träffar, ”diabetes and 

smartphone” som gav 43 träffar och ”apps and adherence” som gav 206 träffar.  

 

Då hälsoappar är ett relativt nytt område så söktes inte artiklar inom något särskilt 

årtal på Pubmed. Kliniska prövningar valdes som en kriterie i sökning, även 

reviewartiklar söktes till bakgrunden. De som inkluderades var orginalartiklar som 

handlade om hälsoappar och användning av dessa vid diabetessjukdom och som var 

randomiserade kontrollerade studier (RCT). De fanns inte många RCT studier 

angående hälsoappar till diabetespatienter.  

Vid sökning av appar eller mobil och diabetes kom även andra studier med appar 

upp, men dessa användes vid andra sjukdomstillstånd så de exkluderades. Fem 

artiklar valdes ut för granskning som stämde med inklusionskriterierna. Abstrakt 
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lästes och det kontrollerades att de passade till arbetes syfte. Se tabell 1 för de valda 

artiklarna. 
 

Tabell 1. Studier som använts i resultatet.   

Studier Metod Syfte 
Studie 1 
 
Welltang – A smart phone-

based diabetes 

management application – 

Improves blood glucose 

control in Chinese people 

with diabetes. 

Randomized controlled 

trial (RCT) 

Primära syftet var att med 

en app förbättra HbA1c, 

som är ett 

långtidsblodsocker över de 

senaste 2-3 månaderna. Det 

sekundära syftena var att 

mäta blodsocker, kolesterol, 

blodtryck, hypoglykemi, 

kunskap om diabetes hos 

patienten och vad patienten 

tycker om applikationen.  

Studie 2 

 

A Novel Diabetes 

Prevention Intervention 

Using a Mobile App. 

RCT – studie Syftet var att hjälpa till med 

viktnedgången för vuxna 

som har risk att drabbas av 

diabetes med hjälp av en 

motiverande app.  

Studie 3 

 

Diabetes Self-Management 

Smartphone Application 

for Adults With Type 1 

Diabetes: Randomized 

Controlled Trial  

RCT – studie  Studiens syfte var att 

utvärdera effekten av en app 

för diabetes typ 1 patienter, 

för att förbättra glukosvärde 

och andra diabetesrelaterade 

händelser.  

Studie 4 

 

Diabetes Prevention and 

Weight Loss with a Fully 

Automated Behavioral 

Intervention by Email, 

Web, and Mobile Phone: A 

Randomized Controlled 

Trial Among Persons with 

Prediabetes.  

RCT - studie Patienter med prediabetes, 

ett förstadium till typ 2 

diabetes, skulle med hjälp 

av en app som stöd förbättra 

sin fysiska aktivitet, 

matvanor, viktnedgång, 

stress och sömn.  

Studie 5 

 

InsuOnline, an Electronic 

Game for Medical 

Education on Insulin 

Therapy: A Randomized 

Controlled Trial With 

Primary Care Physicians.  

RCT - studie Syftet var att med hjälp av 

en app förbättra den 

medicinska kunskapen om 

insulin till diabetespatienter 

till skillnad mot de 

alternativ som finns.  
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RESULTAT 

 
Studie 1  

 

Welltang – A smartphone-based diabetes management application – 

Improves blood glucose control in Chinese people with diabetes  

 

Syfte  

 

Huvudmålet med studien var att utvärdera effekten av en app som kallas Welltang. 

Appen skulle minska HbA1c, som är blodglukosvärde över en längre tid, i detta fallet 

över en tre månaders period. De andra sekundära målen var att utvärdera effekten på 

patientens blodglukos, blodtryck, kolesterol av low-density lipoprotein (LDL), vikt 

och händelser av hypoglykemi. Dessutom utvärderades vad patienternas upplevelse 

av Welltang-appen. Det kontrollerades även hur de själva skötte sin diabetes samt 

deras tidigare kunskap om diabetes (17).  

 

Metod  

 

Studien var en icke blind och randomiserad studie som skulle utföras under en 3 

månaders period i Kina. De som rekryterades var från ett sjukhus i Kina, det var 18 

stycken med diabetes typ 1 som rekryterades och 82 stycken med diabetes typ 2. 

Detta gav totalt 100 deltagare, som delades in med 50 stycken i kontrollgruppen och 

50 stycken i Welltang-gruppen. Deltagarnas ålder varierade mellan 18–74 år. 

Patienterna var tvungna att äga en smartphone för att kunna delta i studien, kunna 

vara aktiva med träning och inte haft några komplikationer innan med nefropati eller 

retinopati.  

 

Patienterna fick först svara på ett frågeformulär gällande kunskap om diabetes och 

egenvården av deras sjukdom. Formuläret till de patienter som hade Welltang-appen 

kunde besvara frågan hur nöjda de var med appen med en etta som innebär att 

patienten är nöjd med användning av appen eller en nolla som innebär inte så nöjd 

med appen.  

 

Vid start kontrollerades patientens vikt, blodtryck, längd, mått runt midja och höfter. 

På sjukhuset mättes även HbA1c och LDL-nivåer. Dessa kontroller upprepades igen 

efter 3 månader, vid studiens slut. 

 

Kontrollgruppen fick undersöka sitt blodsocker med en blodglukosmätare 1-3 dagar 

innan varje besök på sjukhuset. De patienter som använde Welltang-appen fick mäta 

sitt blodsocker 1 dag varje 1-2 veckor innan besök. Fasteglukos 2 timmar innan 

frukost kontrollerades och analyserades på sjukhuset på första och sista dagen i 

studien.  
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Welltang-appen installerades på patienternas telefon i den gruppen som skulle 

använda den, appen innehåller tre komponenter där den första är kunskap om 

diabetes. Där finns information om diet, träning, mediciner och hur man övervakar 

sitt blodsocker. Sedan finns även en andra komponent, hur patienten själv 

kontrollerar sin diabetes. Där kan patienten gå in och granska samt skriva i 

blodsockervärden, kolhydrat intag, mediciner och annan information för att kunna 

kontrollera sin diabetes. Informationen sparas på en central server om något skulle 

hända sin smartphone. Den sista komponenten är kommunikationen mellan patient 

och kliniken. Där får patienten råd och svar på frågor, patienten får även feedback 

hur de tycker blodsockervärdena har varit och individuella mål för patienten med 

blodsocker. Appen innehåller även en säkerhetsparameter, det innebär att om 

patienten ligger utanför de normala värdena för sitt blodsocker så meddelas kliniken 

och patienten om detta. Det ligger också inne i appen en plan för möten med läkare 

en gång i månaden. Missade möten med kliniken ger också ett utslag i appen som en 

varning (17). 

 

Resultat  

 

Vid start var alla patienter under samma kondition i förhållande till blodtryck och 

HbA1c. HbA1c från start var hos kontrollgruppen 9,76 % och hade minskat till 8,97 

% i slutet av studien och för appgruppen 9,86 % och det hade minskat till 7,91 %.  

I Welltang-gruppen hade alltså HbA1c minskat med 1,95 procentenheter och 

motsvarande i kontrollgruppen var det 0,79 procentenheter minskning, vilket var en 

signifikant skillnad mellan grupperna (P < 0.01). Blodsockret visade en minskning 

på 1,89 mmol/L för Welltang-gruppen och motsvarande 0,95 mmol/L för 

kontrollgruppen.  

Det fanns händelser av hypoglykemi i båda grupperna, det var ingen större skillnad 

mellan grupperna men något mindre antal händelser för Welltang-gruppen.  

Blodtrycksmätningarna visade liknande resultat för bägge grupper med någon större 

förbättring för Welltang-gruppen. I båda grupperna blev det en förbättring i egenvård 

av sjukdomen och även kunskapen om diabetes ökade för båda grupperna, med lite 

högre förbättring till Welltang-gruppen. Det fanns ingen skillnad på vikten från start 

och vid slutet av studien för någon av grupperna. Av alla i Welltang-gruppen så var 

det 84 % som var nöjda med appen. 

Slutsatsen dragen av forskarna i studien var att Welltang var en effektiv app för att 

sänka patienters HbA1c samt ökade kunskapen och förbättrade egenvården av 

patienters diabetes (17).  
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Studie 2  

 

A Novel Diabetes Prevention Intervention Using a Mobile App  

 

Syfte 

 

Primära målet med studien var att utvärdera effekten av en mobil app, som kallas för 

Mobile Phone-Based diabetes Prevention Program (mDPP). Appen är konstruerad 

för att hjälpa till med viktminskning hos överviktiga vuxna med risk för att drabbas 

av diabetes typ 2. Eftersom övervikt är en faktor som ger risk att drabbas av 

sjukdomen, dessutom för att det är smidigt och effektivt att ge information och ta 

hjälp av en app för viktminskning samt att det är kostnadssparande för samhället 

(18). 

 

Metod 

 

Studien utfördes i Kalifornien som en randomiserad kontrollerad studie. Patienter 

söktes genom vårdcentraler och reklamblad sattes upp angående studien. Efter 

telefonintervju gick patienter vidare till andra steget med laboratorietester. Om de 

uppfyllde kriterierna om ett BMI högre än 25, var över 35 år, hade ett förhöjt 

glukostest, pratade engelska och var fysiskt inaktiva så blev de inkluderade i studien.  

De fick inte ha en existerande diabetesdiagnos eller andra sjukdomar associerade 

med glukosmetabolismen, vara med i andra aktivitetsprogram eller dietprogram. 

Patienterna skulle heller inte äta något viktnedgångspreparat, antibiotika, amfetamin 

eller lida av hörselsvårigheter, nedsatt talförmåga eller vara gravida.  

Totalt 79 patienter blev inkluderade i studien och deltog i en 2 veckors 

inkörningsperiod. Under inkörningsperioden undersöktes att ingen av deltagarna 

hade diabetes typ 2 enligt de normala gränserna för glukosvärden. Det undersöktes så 

att deltagarna kunde ladda ned och använda en app på mobilen och de räknades även 

antal steg de gick under dagen med ett verktyg som kallas Omron Active Style Pro 

HJA-350IT pedometer. Denna pedometer räknar stegen men visar inte resultaten för 

patienten. 18 patienter föll bort efter inkörningsperioden och 61 patienter blev kvar.  

 

Patienterna randomiserades in i en kontrollgrupp med 31 stycken patienter som fick 

fortsatt använda enbart pedometern och den ändrades då till att visa antal steg de gått 

under dagen men inget specifikt antal steg skulle uppnås. Det blev 30 stycken 

patienter i app gruppen.  

 

Appen var konstruerad till att hjälpa till med viktminskning till överviktiga vuxna, 

där målet var en 10 % viktminskning över en 5 månaders period, vilket är ungefär 

0,5 – 1 kg i veckan. Detta skulle ske genom en ökad fysisk aktivitet för patienterna.  

Under de här 5 månaderna så skulle dels appen användas men också två tränade 

medlemmar av de som utförde studien men utan medicinsk kunskap, skulle ge 
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personligt stöd genom lektioner utanför appen för att effekten skulle bli större. 

Lektionerna hölls för båda grupperna och innehöll bland annat hur deltagaren startar 

med att vara aktiv och gå ned i vikt, tillvägagångssätt att äta mindre fett och få bort 

negativa tankar.   

 

I appen fanns dagbok för vikt, aktivitet och kaloriintag för patienten att skriva in. 

Dagliga påminnelser skickades ut för deltagaren att göra detta. Appen skickade även 

ut motiverande sms, videoklipp och quiz.  

 

Data angående vikt samlades in i början av studien, efter 3 månader och i slutet efter 

5 månader för att räkna ut antal procent i viktminskning (18).  

 

Resultat 

 

Vid start var medelvikten för kontrollgruppen 93,1 kg och för appgruppen 86,2 kg. 

Efter studiens slut hade kontrollgruppens vikt ökat med 0,3 kg och appgruppens vikt 

minskat med 6,2 kg, det var en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna (p < 

0.001). Kontrollgruppens BMI hade från start varit 33,3 kg/m2 och efter studien hade 

BMI ökat med 0,1 kg/m2. För appgruppen var BMI 32,2 kg/m2 vid start och det hade 

minskat med 2,2 kg/m2, det var en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna 

även i den här mätpunkten (p < 0.001). Fettintaget för kontrollgruppen var vid start 

87,4 g och efter 5 månader var det 73 g, för appgruppen hade fettintaget från början 

varit 85,2 g och efter 5 månader hade det minskat till 64,3 g om dagen. 

Det var 29 % av deltagarna i appgruppen som förlorade 10 % av sin vikt som var 

målet i appen. Det var 0 % av deltagarna i kontrollgruppen som hade förlorat 10 % 

av sin vikt. Det förelåg även här en statisktisk signifikant skillnad mellan grupperna 

(p < 0.002).  

 

Även andra faktorer för diabetes typ 2 så som kolesterol och LDL hade minskat, med 

fördel för appgruppen. Glukosvärdet hade inte förändrats märkvärt för någon av 

grupperna sedan start utan var nära det värde som fanns från början.  

Den fysiska aktiviteten var från start ett medelvärde på 6 577 steg för 

kontrollgruppen och 6 761 steg för appgruppen under en dag. Vid slutet av studien, 

efter 5 månader hade kontrollgruppen minskat sina steg med 734 steg om dagen 

medan appgruppen hade ökat sina steg om dagen med 2 551 steg. 

 

Slutsatsen i denna studie var att det är möjligt för engelskspråkiga överviktiga vuxna 

att gå på mindre möten och istället kombinera möten med appen och pedometern för 

att förebygga diabetes typ 2 då de ökade den fysiska aktiviteten och minskade intaget 

av fett (18).  
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Studie 3  

 

Diabetes Self-Management Smartphone Application for Adults With 

Type 1 Diabetes: Randomized Controlled Trial  

 

Syfte 

 

Syftet med den här studien var att utvärdera effekten av en applikation till 

smartphone kombinerat med en smsfunktion från utbildad vårdpersonal om diabetes. 

Detta för att förbättra glukosvärde och andra händelser relaterade till diabetes. 

Studien riktade sig till diabetes typ 1 patienter (19).  

Metod  

 

Studien var en randomiserad kontrollerad studie utförd i Australien under 9 månader. 

Patienterna delades in i två grupper, en grupp som hade den vanliga standardterapin 

och en grupp som fick terapi med hjälp av appen. De rekryterades genom att brev 

skickades ut till de som var registrerade med diabetes typ 1 i Australien. 

Inklusionskriterierna var att de skulle haft diabetes typ 1 i minst 6 månader, vara 

mellan 18-65 år, behandlas med sprutor flera gånger dagligen eller med insulinpump 

och de var tvungna och äga en smartphone. De som exkluderades var de som var 

gravida och de som redan använde en applikation på telefonen för att självbehandla 

sin diabetes.  

 

Efter att de blivit inkluderade, skrivit på godkännande och deras diabetesläkare 

godkände att de deltog randomiserades de in med lika många i varje grupp. Från 

början var det 197 stycken patienter som var intresserade av att delta men 125 

stycken blev exkluderade. Detta gav 72 stycken att dela in, vilket resulterade i 36 

stycken i varje grupp. Patienterna i båda grupperna fick fortsätta gå och träffa sin 

diabetesläkare som vanligt men de i appgruppen fick information vart de skulle ladda 

ner diabetesappen som kallades för ”Glucose Buddy”. I den kan patienterna fylla i 

blodglukosvärden, insulindoser, mediciner, diet och fysisk aktivitet. Tillsammans 

med appen skickades även individuella textmeddelanden ut till deltagarna i 

appgruppen varje vecka under de första 6 månaderna i studien. 

 

Data samlades in i början av studien, vid 3 månader, 6 månader och på slutet vid 9 

månader. Det primära målet i studien som var förändring i HbA1c, som 

kontrollerades var 3:e månad på uppföljningarna. Sekundära mål var hur patienten 

själv tog hand om sin diabetes och hur livskvalitén förändrades. Detta undersöktes 

genom att patienterna fick fylla i ett frågeformulär (19).  
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Resultat        

 

Appgruppen hade ett högre medelvärde från start, 9,08 % på HbA1c. 

Kontrollgruppen hade ett medelvärde på 8,47 %. Efter 9 månader vid slutet av 

studien hade appgruppen sänkt sitt medelvärde till 7,80 % och kontrollgruppen ökat 

till 8,58 % på HbA1c.  

 

Appgruppen hade en stor sänkning gällande HbA1c-värdet, det visade på en 

signifikant skillnad vid start och på slutet av studien (P < 0.001). Sänkning på HbA1c 

var det primära målet med studien med hjälp av appen samt de textmeddelanden som 

patienterna fick feedback av. Kontrollgruppen visade ingen signifikant skillnad från 

start och slut av studien. Det visades inga skillnader mellan grupperna gällade det 

övriga mätpunkterna i studien.   

 

Forskarna i studien drog slutsatsen att en app som komplement till den standarsterapi 

som finns är effektiv för att förbättra diabetespatienters glukosvärden, speciellt för 

vuxna med problem att kontrollera sin diabetes (19).  

 

 

Studie 4 

 

Diabetes Prevention and Weight Loss with a Fully Automated 

Behavioral Intervention by Email, Web, and Mobile Phone: A 

Randomized Controlled Trial Among Persons with Prediabetes  

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att utvärdera effekten av The Alive-PD intervention som är ett 

livsstilsprogram med syftet att förändra livsstilen hos de med risk att drabbas av 

diabetes typ 2. Många människor har ett högre värde av blodglukos men inte 

tillräckligt högt för att det ska klassas som diabetes typ 2. Risken för att insjukna i 

diabetes typ 2 ökar med ett högre blodsocker under längre tid. Därför ska detta 

Alive-PD intervention programmet hjälpa till att förbättra livsstilen genom kost och 

motion och sänka markörer för diabetes så som HbA1c och fasteglukos samt bidra 

till viktnedgång (20).    

 

Metod 

Studien var en randomiserad kontrollerad studie utförd i USA, med patienter som 

uppvisade kliniska symtom på ett förstadium till diabetes. Det primära målet var 

förändringar i HbA1c och glukosvärde under en 6 månaders period. De sekundära 

målen var bland annat förändring i vikt, body mass index (BMI) samt förändring i 

midjemått. Patienterna utvaldes genom ett datasystem inom vården där information 
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visade om de hade förhöjt blodsocker som låg inom förstadiet till diabetes vilket var 

mellan 5,55 - 6,94 mmol/L. Patienterna skulle vara mellan 30 - 69 år och med ett 

BMI på minst 27 kg/m2. De skulle vara engelskspråkiga och inte ta några 

diabetesmediciner. Efter att de skrivit på ett godkännande för att delta i studien fick 

de kort information om riskerna att utveckla diabetes och att livsstilsförändring kan 

minska risken. De i appgruppen fick även veta hur de skulle få tillgång till Alive-PD 

programmet. 

 

Patienterna randomiserades in i 2 grupper, en behandlingsgrupp med Alive-PD och 

en kontrollgrupp som inte fick någon tillgång till Alive-PD programmet. Det blev 

163 patienter i Alive-PD gruppen och 176 patienter i kontrollgruppen.  

Programmet Alive-PD är ett program som går att ladda ned till sin mobil, den sätter 

upp veckomål under en 6 månaders period till en början sedan varannan vecka i 

ytterligare 6 månader. Programmet är således utvecklat för en 1 års-period. Alive-PD 

utvecklades av diabetesrådgivare, läkare inom endokrinologi, dietister och experter 

inom förändringar i hälsa.  

 

Målet med Alive-PD är att förbättra blodglukosen genom att förändra matvanor och 

fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten sattes som ett mål på 150 - 300 minuter per 

vecka. För matvanor var målet att minska socker och kolhydrat intag och på så sätt 

minska energiintaget. Alla mål i Alive-PD är individuellt anpassade för att passa 

patienten enligt ett formulär patienten själv besvarar vid starten och då utformas ett 

program enligt det. Patienterna får fylla i den fysiska aktiviteten, vad och hur många 

minuter de tränat. Likaså fyller de i mål för vikten och matvanorna. Sedan finns 

information i programmet om att förändra sin hälsostatus och välja hälsosammare 

val.  

 

Patienterna i båda grupperna fick komma på uppföljning efter 3 månader och efter 6 

månader och göra tester samt berätta hur de mått under den perioden med sjukdomar 

som kan ha uppkommit eller sjukhusbesök. Efter 6 månader blev patienterna 

erbjudna att fortsätta programmet i resterande 6 månader utanför studien (20). 

 

Resultat 

 

Följsamheten i behandlingen var hög, 89,1 % (302/339) kom på den första 3 

månaders-uppföljningen. På den andra uppföljningen vid 6 månader fullföljde 86,1 

% (292/339). De avhopp som skedde var patienterna själva som tog beslutet att 

hoppa av. Ett fall av diabetes typ 2 utvecklades hos en patient i kontrollgruppen.  

Vid start hade patienterna ett medelvärde av blodglukos på 6,08 mmol/L i 

kontrollgruppen och 6,11 mmol/L i Alive-PD gruppen. Långtidsblodsockret HbA1c 

visade ett medelvärde på 5,6 % för båda grupperna. Medelvikten låg på 93,3 kg för 

kontrollgruppen och 93,7 kg för Alive-PD gruppen. Midjemåttet var 103,1 cm för 

kontrollgruppen och 102,5 cm för Alive-PD gruppen. 
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En stor minskning i HbA1c, blodglukos, vikt och midjemått märktes i Alive-PD 

gruppen redan efter 3 månader från starten av studien och även vid 6 månader.  

HbA1c minskade med 0,26 procentenheter för Alive-PD gruppen och 0,18 

procentenheter för kontrollgruppen. Det var en signifikant skillnad mellan grupperna 

(P < 0.001). 

Glukosvärdet minskade 0,41 mmol/L för Alive-PD gruppen och motsvarande 0,12 

för kontrollgruppen. Vikten minskade med 3,26 kg för Alive-PD gruppen och 

minskade med 1,26 kg för kontrollgruppen. Midjemåttet minskade för Alive-PD 

gruppen med 4,56 cm och för kontrollgruppen 2,22 cm. 

 

Slutsatsen i denna studie visade på att Alive-PD var en effektiv app för att förbättra 

glukosvärde och vikt hos patienter som hade ett förstadium av diabetes (20). 

 

 

Studie 5  

 

InsuOnline, an Electronic Game for Medical Education on Insulin 

Therapy: A Randomized Controlled Trial With Primary Care Physicians  

 

Bakgrund och syfte 

 

Syftet med studien var att öka kunskapen om insulinanvändningen för 

diabetespatienter med ett elektroniskt spel jämfört med den vanliga 

standardutbildningen angående insulin som erbjuds. Forskarna menar att det är ett 

enkelt sätt att lära sig via spel och ett roligare alternativ samt att den 

standardutbildning som patienter får har otillräcklig effektivitet för en längre period. 

Det öppnar upp möjligheterna för att utveckla nya sätt att lära patienter. Spel på 

telefonen har slagit stort och gör att patienten själv också får vara delaktig och tänka 

efter. Det går också att spela när tid finns och vart patienten än befinner sig (21).  

 

Metod 

 
Det var en öppen randomiserad kontrollerad studie i Brasilien som pågick i 3 

månader, där de undersökte spelet InsuOnline som ett sätt att lära sig om 

insulinbehandling för diabetessjuka. De deltagare som inkluderades i studien var de 

som praktiserade som läkare i Brasilien som behandlar diabetespatienter. 

 

Läkarna kontaktades via mail, telefon eller post av de som skulle utföra studien. De 

läkare som var villiga att delta i studien fick skriva på ett formulär för godkännande. 

Sedan blev de randomiserade i två grupper, en spelgrupp med 94 deltagare och en 

kontrollgrupp med 76 deltagare. De som hamnade i spelgruppen fick information via 

mail hur de skulle ladda ned och installera spelet. De i kontrollgruppen fick mail om 
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när och var de skulle ha sitt inlärningstillfälle om insulin. Båda grupperna fick innan 

studien startade besvara ett frågeformulär. En tid efter start fick de ännu ett 

frågeformulär och även i slutet av studien. I frågeformulären fick de besvara sina 

kunskaper om insulin. Om inte frågeformulären besvarades så skickades en 

påminnelse till grupperna efter några dagar via i första hand email, sen sms och 

tillslut telefon. De patienter som inte svarat på frågeformuläret efter 6 påminnelser 

blev de betraktade som bortfall.  

 

Själva spelet InsuOnline utvecklades av ett team med läkare inom endokronologi, 

speldesigners och experter på medicinsk rådgivning. Spelet är tänkt att användas för 

att lära diabetespatienter om insulinanvändning. Varje deltagare hade ett eget 

användarnamn och lösenord där spelet fanns att ladda ned gratis. I spelet får 

deltagarna anta rollen som läkare på en vårdenhet där uppdraget är att förbättra 

blodsockret för 19 diabetespatienter med hjälp av att justera insulin eller introducera 

insulin i de fallen det behövs. Meningen med spelet är att fallen ska efterlikna 

verkliga fall och efter varje beslut som spelaren tar få de feedback från spelet i det 

beslutet de hade tagit för att de skulle lära sig att ta bra beslut. 

 

Kontrollgruppen fick ett vanligt traditionellt inlärningstillfälle online med 3 

powerpoint lektioner, 2 gruppsessioner med fallbeskrivningar med fall liknande som 

i InsuOnline. Lektionen hölls av medicinska experter i endokrinologi.  

Hur väl deltagarna lärde sig bedömdes ur frågeformulären. Poängen räknades ihop 

och sattes in i en kompetensskala vid start och i slutet. Endast de deltagare som 

fyllde i åtminstone de 2 första frågeformulären räknades in i analysen av poängen 

(21). 

 

Resultat 

 
Det fanns ingen märkbar skillnad mellan grupperna vid start. Det var på slutet 69 

stycken kvar i spelgruppen som analyserades. Deltagare hoppade av bland annat på 

grund av tekniska skäl, att de inte kunde ladda ner spelet eller att de saknade dator. I 

kontrollgruppen blev det 65 kvar för analys efter att några deltagare valde att hoppa 

av eller inte fyllde i frågeformulären.  

 

Båda metoderna beskrevs av deltagarna själva som mycket bra, båda fick gott betyg. 

De som hade mest kul av att lära sig om insulinanvändning var de i spelgruppen, 48 

% hade roligt att lära sig genom InsuOnline och 32 % hade roligt i kontrollgruppen. 

Ungefär 68 % av deltagarna i spelgruppen tyckte att de lärde sig mer av att spela 

InsuOnline än att lära sig genom lektioner och 98 % skulle rekommendera spelet till 

sina vänner. Enligt deltagarna själva kände 67 % av de i spelgruppen att spelet 

kommer inspirera de på hur de kommer behandla diabetespatienter. I kontrollgruppen 

kände 59 % att de blev inspirerade av metoden till att behandla diabetespatienter. I 

frågan hur deltagarna kände att de hade ökat sin kunskap om diabetes var det 66 % 
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för spelgruppen och 60 % för kontrollgruppen som upplevde en förbättring. 

 

Kontrollgruppen hade bara positiva saker att säga om metoden. De ansåg att de var 

bra lektioner och praktiska sätt att lära sig. Kritiken i kontrollgruppen var att tiden 

kändes kort och att det var mycket information att ta in på enbart en lektion.  

Kompetensskalan utifrån frågeformulären visade att vid start var kunskapen liknande 

för båda grupperna. Kunskapen ökade hos både spelgruppen och kontrollgruppen 

med något större ökning för spelgruppen men ingen signifikant skillnad fanns mellan 

grupperna.  

 

InsuOnline är ett av de första seriösa spelen på en app för att lära sig om insulinterapi 

till diabetespatienter och forskarna har enligt studien dragit slutsatsen att patienter 

tyckte om och accepterade spelet och att det var effektivt för inlärning om insulin 

(21). 

 

DISKUSSION  
 

I den här litteraturstudien har 5 stycken RCT-studier granskats för att undersöka 

effekten från appar som stöd och hjälp till diabetespatienter. Dessa studier har haft 

olika metod och syften men visar effekterna av komplettering med appar till 

behandling eller förebyggande av diabetes. I 2 av studierna undersöktes effekten på 

långstidsblodsocker och hur appar kunde förbättra värdena hos diabetespatienter. I 2 

av de andra studierna påvisades effekt av appar för viktnedgång hos patienter med 

risk för diabetes typ 2. I den sista studien studerades effekten på hur mycket 

diabetespatienter kunde om diabetes och insulinanvändning och visade hur patienter 

med hjälp av en app i form av ett spel kunde förbättra information och inlärning om 

insulinanvändning.  

 

I studie 1 så visar det en förbättring på HbA1c för Welltang-gruppen som var 

huvudsyftet med studien (17). Den bidragande orsaken kan ha varit att patienterna 

fått träning och näringsinformation och även kunde följa vad de ätit och hur de tränat 

med hjälp av appen. Även den feedback patienterna får av läkaren kan varit en 

bidragande faktor (17).  

 

Dock fanns svagheter med studien. Det var heller inte en så stor studie, det var få 

deltagare med 50 stycken i varje grupp. Patienterna i båda grupperna hade samma 

medelålder, vikt, antal år med diabetes och liknande blodtryck, vilket är ett bra 

utgångsläge.  

Appen visar god effekt som ett kompletterande stöd men den vanliga kontakten med 

vården anses viktig också.  

 

Andra studier har också visat på att utbildning inom diabetes och hur patienter själva 
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ska sköta sin sjukdom ger lägre HbA1c (17).  

 

I studie 2 där målet med appen var att deltagarna under den 5 månaders perioden 

skulle förlora 10 % av sin kroppsvikt var det 29 % i appgruppen som uppfyllde det 

målet medan det var 0 % i kontrollgruppen. Detta kan tänkas bero på att deltagarna i 

appgruppen hade ökat sin fysiska aktivitet mer och minskat fettintagen än de i 

kontrollgruppen.  

 

Det är bara 29 % som uppfyllt målen och det är inte en stor andel.  

Svagheter i studien att de var för få deltagare i varje grupp ca 30 stycken, de hade 

även olika startvikt. De som deltog i studien var också en specifik population, 

överviktiga och engelsktalande. Detta sätt kanske inte passar lika bra för andra 

populationer (18). Det var också övervägande kvinnor i studien och inte jämnt 

fördelat mellan kön. Längden på 5 månader visar bra resultat men det kan behöva 

utföras en studie med längre period och uppföljning för att se så att följsamheten med 

appen fungerar bra. Dels eftersom vikten ofta kan gå tillbaka, det är lättare 

fysiologiskt att gå ner i vikt i början av tiden med hjälp av en app. När de slutat 

använda appen kan vikten gå uppåt igen.  

 

Andra studier med fokus på viktnedgång för patienter med metabola syndromet har 

utförts med hjälp av en app. Det har även det gett bra effekt för de överviktiga vuxna 

som deltog och varit ett bra verktyg för hjälp och motivation för just viktnedgång 

(22). 

 

I studie 3 var huvudmålet att minska HbA1c med hjälp att en applikation ”Glucose 

Buddy”. Appgruppen fick en hög sänkning på HbA1c medan kontrollgruppen som 

enbart fick standardbehandling fick en väldigt liten ökning. Att patienten kan skriva 

in i loggar och ha bättre kan ha kontroll på sina värden kan ha haft en betydande roll 

på förbättringen i appgruppen (19).  

 

Studiens hade få deltagare med 36 i varje grupp, med några avhopp längs vägen. Det 

var lite ojämn fördelning mellan man och kvinna och om patienterna hade 

insulinpump eller inte, vilket kan tänkas ha spelat in i resultaten.  

Men studien visar på att applikationen har varit ett stöd för att förbättra glukosvärden 

hos diabetes typ 1 patienter.  

 

I studie 4 visade Alive-PD mycket goda resultat. Det blev en sänkning på vikt, 

midjemått, glukosvärde och HbA1c, vilket minskar risken för dessa patienter att 

drabbas av diabetes typ 2. HbA1c var inte så högt från början hos deltagarna, de var 

inte så sjuka från början och kanske inte hade så känsligt HbA1c som gjorde att det 

inte sågs en större förändring än den som blev. Det som var bra i denna studie var att 

det var många deltagare vilket ger högre tillförlitlighet i resultaten. Det har också 

utförts flera studier angående viktminskning och midjemått med hjälp av teknologi 
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som har visat på en ökad viktnedgång och minskat midjemått, men dessa har inte i 

större grad utvärderat effekten av glukosvärde eller HbA1c (20).  

 

Alive-PD har visat god effekt men att beakta fungerar teknologiskt styrd hjälp bättre 

för vissa människor än för andra, vissa vill ha stödet från en mänsklig kontakt istället 

eller kombinerat med programmet och kan då ge mer effekt (20).  

Att ha detta program som hjälpmedel för att minska risken för diabetes typ 2 är 

effektivt och kostnadssparande för samhället och för att patienter inte ska utveckla en 

diabetessjukdom.  

 

I studie 5 visade resultaten på en bra inlärningsmetod för båda grupperna. InsuOnline 

visade på effektivitet för inlärning av insulinanvändning. Deltagarna tyckte även 

spelet var lätt även om de inte hade datorvana eller spelvana innan och behövde 

därmed ingen hjälp för att slutföra spelet. Det var roligare att lära sig med InsuOnline 

och det kan vara förståeligt då spel ofta uppskattas och är ett kul och motiverande 

sätt att lära sig saker.  

 

Svagheter med den här studien var att InsuOnline användes på läkare som behandlar 

diabetespatienter och därför vet man dock inte hur metoden kommer att användas 

eller om den kommer användas på patienter som det är tänkt och vad det ger för 

resultat på deras hälsa (21). Det som var bra med studien var att det i appen var 

verklighetsbaserade händelser som deltagarna fick lära sig av och hur det ska 

hanteras.  

 

I studie 2 och i studie 4 visar båda studier på att en app ger effekt för viktnedgång 

och minskar risken för diabetes typ 2 hos de med risk att drabbas. I studie 2 hade 

dom använts sig av en pedometer för att kontrollera den fysiska aktiviteten så att den 

utfördes, något sådant användes inte i studie 4 utan där fick deltagarna fylla i den 

fysiska aktiviteten själva. I studie 1 och i studie 3 visade båda studierna på att HbA1c 

förbättrades för patienter med diabetes med hjälp och stöd från en app. I studie 1 

innehöll appen Welltang flera komponenter och information jämfört med Glucose 

buddy i studie 3. Apparna i samtliga studier har visat på bra effekt av dess 

användning och gett de resultat som önskats, vilket är att påvisa förbättring av 

HbA1c eller viktnedgång hos patienter. 

 
För och nackdelar med appar  

 
Stödet från appar kan vara till stor hjälp i den dagliga skötseln av sin diabetes då 

många diabetespatienter saknar den information de behöver (12). 

Det finns både fördelar och nackdelar med appar för behandling (14). Fördelarna är 

att det är lättillgängligt då mobilen har blivit ett stort hjälpmedel för de flesta 

människor, kostnadseffektivt eftersom patienter slipper resor och en del läkarbesök. 
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Men det finns några nackdelar att ta hänsyn till också (11). Bland annat kan det 

uppstå nätverksproblem, finnas för lite utrymme för att spara data, bekymmer över 

hur konfidentiellt det är och de kan finnas brist på erfarenhet att använda mobila 

enheter och hälsoappar, speciellt hos den äldre generationen (13). En app blir också 

en till grej i vardagen att kontrollera och följsamheten kan tänkas vara bäst i början 

med nyhetens behag av en app om patienten inte är van sedan innan. Dessutom är det 

enbart en liten andel av apparna som har lösenord för att skydda personliga uppgifter, 

enbart 7-18 % av apparna har de skyddet (2).  

Apparna som finns är heller inte speciellt inriktade på diabetes typ 1 eller diabetes 

typ 2, därför behöver appar utvecklas lite bättre med inriktning på de olika typerna 

(8). Appar skulle kunna utvecklas till särskilda grupper så som diabetes typ 1, 

diabetes typ 2, till barn, till äldre, till de som använder insulin och till de som inte 

använder insulin så att det riktas till rätt patient (14). 

Enligt de studier som granskats i arbetet så har appar varit till stöd och hjälp för 

inlärning, viktnedgång och för att föra loggar över glukosvärden och insulindosering. 

Det har också hjälpt patienter att förebygga diabetes typ 2 och lärt patienter mer om 

diabetes, insulin och hur de ska sköta sin sjukdom.  

 

Appar har också generellt kunnat visa på bättre följsamhet i medicinering av 

patienter. Enligt en studie som utförts med psoriasispatienter som har behandlats med 

kortikosteroider blev följsamheten kliniskt signifikant bättre med stödet från en app 

som gav påminnelser för medicineringen (23).  

 

Framtiden  

 

Appar har enligt de granskade studierna gett positiv effekt och kan vara till hjälp vid 

behandling och förebyggande för diabetessjukdom. Det är också viktigt att undersöka 

hur det går att få säkrare appar som godkänns och kontrolleras samt att göra längre 

och flera studier med fler patienter som deltar. Det vore intressant att också granska 

studier som undersöker följsamhet av behandling med läkemedel till 

diabetespatienter.  

 

Eftersom den standardterapi som finns verkar vara otillräcklig kan den behöva 

utvecklas och förändras och då undersöka på vilket sätt det eventuellt går att 

komplettera med appar som stöd till standardterapin på bästa sätt. 

 

SLUTSATS 

 
Artiklarna som har granskats i denna explorativa litteraturstudie tyder på att appar 

inte bara kan vara till hjälp och nytta för att sprida information om hälsa till 

diabetespatienter utan även för att förebygga diabetes typ 2. Det har även ökat 

patienters kunskap om diabetes och förbättrat patienters glukosvärden. Appar har 
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påvisats vara ett bra komplement och stöd till diabetespatienter i de artiklar som 

granskats. Dock är det svårt att helt dra en slutsats att det är effektivt med appar på 

enbart dessa artiklar. Det är studier utförda i många olika länder, som inte har samma 

mätpunkter och även har olika metoder för deras studier. Det är svårt utifrån detta att 

veta hur appar kan användas och hur effektiva de är i Sverige eller andra EU-länder.  

 

Appar är ett enkelt sätt att nå ut till patienter och motivera framför allt till att leva 

hälsosammare och minska risken för diabetes typ 2. Att patienter kan få stöd från en 

app som också kan kopplas till läkare som ger feedback kan göra att patienter har 

bättre koll på glukosvärden och därmed minskar risken för komplikationer orsakat av 

diabetes. Utifrån forskningen bör aldrig appar ersätta en existerande behandling som 

finns men kan vara ett bra komplement. Det kan tänkas att hjälpen kan vara värdefull 

eftersom diabetes är en allvarlig sjukdom, speciellt när patienten precis fått sin 

diagnos och inte besitter den kunskap som behövs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

REFERENSER 

 

1. Apoteket. Läkemedelsboken. Stockholm. 1977. Läkemedelsverket. 2018-01-16. 

2. Hood M, Wilson R, Corsica J, Bradley L, Chirinos D, Vivo A. What do we know 

about mobile applications for diabetes self-management? A review of reviews. J 

Behav Med. 2016;39(6):981-94. 

3. MA Koda-Kimble. Applied therapeutics: the clinical use of drugs. 10th ed. BK A, 

editor. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2013. 

Page 1224, 1229. 

4. Diabetes i siffor. Diabetesförbundet2017 [2018-02-14]. Available from: 

https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/diabetes-i-siffror/. 

5. Behandling diabetes. Stockholm [updated 2016-10-132018-01-17]. Available 

from: https://www.diabetes.se/. 

6. Lär dig om diabetes. Diabetesförbundet [2018-03-22]. Available from: 

https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/. 

7. Zhang Y, Koch S. Mobile health apps in Sweden: what do physicians recommend? 

Stud Health Technol Inform. 2015;210:793-7. 

8. Brzan PP, Rotman E, Pajnkihar M, Klanjsek P. Mobile Applications for Control 

and Self Management of Diabetes: A Systematic Review. J Med Syst. 

2016;40(9):210. 

9. Porter J, Huggins CE, Truby H, Collins J. The Effect of Using Mobile 

Technology-Based Methods That Record Food or Nutrient Intake on Diabetes 

Control and Nutrition Outcomes: A Systematic Review. Nutrients. 2016;8(12). 

10. Allmän Medicin 2016 [2018-02-01]. Available from: 

http://res.cloudinary.com/sfam/image/upload/v1483804755/tidskriften/ous1egh4ysjt9

7fj046z.pdf. 

11. Cahn A, Akirov A, Raz I. Digital health technology and diabetes management. J 

Diabetes. 2018;10(1):10-7. 

12. Goyal S, Morita P, Lewis GF, Yu C, Seto E, Cafazzo JA. The Systematic Design 

of a Behavioural Mobile Health Application for the Self-Management of Type 2 

Diabetes. Can J Diabetes. 2016;40(1):95-104. 

13. Muralidharan S, Ranjani H, Anjana RM, Allender S, Mohan V. Mobile Health 

Technology in the Prevention and Management of Type 2 Diabetes. Indian J 

Endocrinol Metab. 2017;21(2):334-40. 

14. Jacques Rose K, Petrut C, L'Heveder R, de Sabata S. IDF Europe position on 

mobile applications in diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2017. 

15. Kunskapsstöd för diabetesvård. Sveriges kommun och landsting [2018-02-26]. 

Available from: 

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrning/nation

ellaprogramrad/diabetesvard.225.html. 

16. Fu H, McMahon SK, Gross CR, Adam TJ, Wyman JF. Usability and clinical 

efficacy of diabetes mobile applications for adults with type 2 diabetes: A systematic 

review. Diabetes Res Clin Pract. 2017;131:70-81. 



 
 

24 
 

17. Zhou W, Chen M, Yuan J, Sun Y. Welltang - A smart phone-based diabetes 

management application - Improves blood glucose control in Chinese people with 

diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2016;116:105-10. 

18. Fukuoka Y, Gay CL, Joiner KL, Vittinghoff E. A Novel Diabetes Prevention 

Intervention Using a Mobile App: A Randomized Controlled Trial With Overweight 

Adults at Risk. Am J Prev Med. 2015;49(2):223-37. 

19. Kirwan M, Vandelanotte C, Fenning A, Duncan MJ. Diabetes self-management 

smartphone application for adults with type 1 diabetes: randomized controlled trial. J 

Med Internet Res. 2013;15(11):e235. 

20. Block G, Azar KM, Romanelli RJ, Block TJ, Hopkins D, Carpenter HA, et al. 

Diabetes Prevention and Weight Loss with a Fully Automated Behavioral 

Intervention by Email, Web, and Mobile Phone: A Randomized Controlled Trial 

Among Persons with Prediabetes. J Med Internet Res. 2015;17(10):e240. 

21. Diehl LA, Souza RM, Gordan PA, Esteves RZ, Coelho IC. InsuOnline, an 

Electronic Game for Medical Education on Insulin Therapy: A Randomized 

Controlled Trial With Primary Care Physicians. J Med Internet Res. 2017;19(3):e72. 

22. Toro-Ramos T, Lee DH, Kim Y, Michaelides A, Oh TJ, Kim KM, et al. 

Effectiveness of a Smartphone Application for the Management of Metabolic 

Syndrome Components Focusing on Weight Loss: A Preliminary Study. Metab 

Syndr Relat Disord. 2017;15(9):465-73. 

23. Svendsen MT, Andersen F, Andersen KH, Andersen KE. Can an app supporting 

psoriasis patients improve adherence to topical treatment? A single-blind randomized 

controlled trial. BMC Dermatol. 2018;18(1):2. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

  
391 82 Kalmar 

Tel 0480-446200 

info@lnu.se  

Lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


