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Hvordan velge digitale  
diabetesverktøy og –tjenester?

Det kan være vanskelig å velge verktøy for å håndtere 
din diabetes – enten det er apper, nettsider, eller sosiale 
medier. De fire kravene nedenfor anbefales av helse- 
personell som de viktigste:

Enkel å bruke og nyttig
Har den* funksjoner for å hjelpe deg med 
dine behov?

Pålitelig informasjon
Gir den gyldig informasjon? Er det fra en 
pålitelig kilde?

Helseeffekt
Hjelper det brukeren å få helseeffekter, 
dvs. bevarer eller forbedrer den brukernes 
helse?

Trygt og sikkert
Oppfyller den sikkerhets- og personvern- 
regler, med hensyn til f.eks. tilgang,  
beskyttelse og bruk av personopplysninger?

*Den - refererer til enten en diabetes-app, nettside eller sosial medieplattform
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Enkel å bruke og nyttig
Inkluderer:

• Brukervennlighet
Kan funksjonene enkelt brukes? 
 
• Villighet 
Er du villig til å bruke den?
 
• Gjennomførbarhet (praktisk) 
Kan den brukes slik den var ment å brukes og til det 
formålet den var ment for?
 
• 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?
 
• Teknologiengasjement 
Hvor ofte og på hvilken måte brukes den?
 
• Avstandsoppfølging 
Kan den overføre informasjon og data til andre 
enheter for å følge med på avstand?
 
• Datatilgjengelighet 
Kan den gi tilgang til samlet informasjon og data fra 
flere enheter og plattformer?
 
• Automatisert datainnhenting
Kan den automatisk fange opp og/eller registrere 
data, f.eks. data fra tilkoblede sensorer og bærbare 
enheter?

Pålitelig informasjon
Refererer til troverdighet og gyldighet av informasjon 
levert av en diabetes-app, nettside eller sosial medie-
plattform. Dette kan være relatert til påliteligheten til 
kilden, det vil si person, organisasjon eller institusjon 
som er ansvarlig for utviklingen.

Helseeffekt
Inkluderer:

• Klinisk påvirkning 
Kan bruk gi endring i, eller vedlikehold av diabetes- 
relaterte helseparametre, slik som HbA1c, osv.?
 
• Atferdsmessig påvirkning
Kan bruk gi endring i, eller vedlikehold av ønsket 
diabetes egenbehandlingsatferd, slik som 
regelmessig trening og sunt kosthold?
 
• 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?

Trygt og sikkert
Refererer til hvordan et digitalt verktøy eller -tjeneste 
oppfyller sikkerhets- og personvernforskrifter med 
hensyn til for eksempel tilgang, beskyttelse og bruk 
av personopplysninger.
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