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Titel på abstract: Ny metod för att stärka och bevara hälsan 
Medförfattare: . 
 
Bakgrund:  Personer med livsstilsrelaterade diagnoser som typ-2 diabetes och hjärt kärlsjukdomar 
(CVD) ökar. Det svenska fältförsöket i Renewing Helath projektet har utvecklat en metod som 
kombinerar hälsa coaching med online-behandling av patienter där patienten blir mer aktiv i sin egen 
hälsa och hälso och sjukvård. Interventionen tillämpas vid ett fältförsök vid fyra vårdcentraler i 
Norrbottens län. Allmänläkare, diabetes sjuksköterskor, sjukgymnaster och dietister samverkar för 
att interagera med patienten.Det tekniska genomförandet är baserat på den nationella 
patientöversikten, Mina vårdkontakter. Under fältstudien, använder 85 procent av patienterna sina 
egna datorer, övriga är försedda med I-Pads. Mätutrustning som exv blodtrycksmanchett finns också 
tillgängligt för  patienterna under fältförsöket. För storskalig användning, är avsikten att det mesta av 
utrustningen kommer att ägas avpatienterna själva.Patienter har deltagit gruppmöten i hur man 
hanterar sin hälsa och hur man interagerar med vårdpersonal via Mina vårdkontakter. 
Individualiserade hälsoplaner utvecklades. Patienterna utför hälsofrämjande aktiviteter och 
rapporterar medicinska mätvården, enligt hälsoplanen som antal steg, puls, blodtryck, blodsocker, PK 
och 2-kanals EKG. Vårdpersonal anger referensvärden som gör det intuitivt för patienten att tolka 
sina framsteg genom grafiska diagram. Varannan månad granskas resultaten och hälsoplanen 
revideras vid behov.  En förbättrad livsstil kan minska behovet av medicinsk behandling, larm gör 
vårdpersonal medveten om nödvändigheten att ändra dosering av läkemedel. Patienterna har 
tillgång till ett läkemedel stöd genom en on-line tillgång till den faktiska medicineringslista och kan 
välja att ha ett meddelande när det är dags att ta medicin. De kan också rapportera och följa upp 
utförd medicinering.  
Syfte:  Att utvärdera huruvida införandet av storskaliga person stöd, teknik övervakning och 
hälsocoaching ger fördelar i form av hälsorelaterad livskvalitet, hälsotillstånd och empower till 
patienter med typ-2 diabetes och hjärt-kärlsjukdomar 
Metod:  Utvärderingen sker genom en randomiserad studie med ca 700 patienter med typ-2-
diabetes eller hjärtkärlsjukdom. 50 procent av deltagarna deltar i interventionsgruppen 
Material:  Sociodemografiska data, SF-36,  ekonomiska data, intervjuer med vårdpersonal och 
patienter.  
Resultat:   Interventionen pågår förnärvarande med alla patienter. Slutlig utvärdering kommer att 
göras i slutet av testperioden Q4-2012.  
Diskussion/konklusion:  Genom att kombinera hälso coaching med tillgängliga behandlings 
instruktioner,  medicinsk diagnos mätning, visualisering och medicineringsstöd samt engagera och 
stimulera patienterna kan en hälsosammare livsstil och förbättrad följsamhet till medicinering och 
häsloplanen antas 
 


