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Hvordan anbefale digitale  
diabetesverktøy og –tjenester?

De viktigste kriteriene, vurdert av 15 helsepersonell i en 
studie, for å anbefale digitale egenbehandlingsverktøy  
og -tjenester innen diabetes var:

Andre viktige kriterier for apper, nettsider og sosiale medier var:
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• Klinisk påvirkning
Kan bruk gi endring i, eller vedlikehold av diabetes- 
relaterte helseparametre, slik som HbA1c, osv.?

• Gjennomførbarhet (praktisk)
Kan den brukes slik den var ment å brukes og til det 
formålet den var ment for? 

• Informasjonskvalitet
Er informasjonen som er oppgitt pålitelig og gyldig?

• Brukervennlighet
Kan funksjonene enkelt brukes?  

• Automatisert datainnhenting
Kan den automatisk fange opp og/eller registrere 
data, f.eks. data fra tilkoblede sensorer og bærbare 
enheter?

• Mulighet for tilpasning
Er funksjonene mulige å tilpasse til den enkeltes 
behov?

• Visuell presentasjon
Kan den illustrere informasjon og data på en enkel og 
meningsfylt måte?

• Kognitiv påvirkning
Kan bruk gi endring i, eller vedlikehold av diabetes 
egenbehandlingskunnskap, forståelse og/eller  
tillit, for eksempel til å gjenkjenne hypoglykemi- 
symptomer (føling), og til å vite hva du skal gjøre?

• Sikkerhet og personvern
Oppfyller den sikkerhets- og personvernforskrifter 
med hensyn til for eksempel tilgang, beskyttelse og 
bruk av personopplysninger?

• Teknologiengasjement
Hvor ofte og på hvilken måte brukes den?
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