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WHOs olika aspekter av hälsa

• Fysisk hälsa
• Psykisk hälsa
• Social hälsa

• Existentiell hälsa



Studien om Hälso- och livsstilsverktyget

• Startade hösten 2016.

• Utvecklas genom ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Region Skåne. 

• Syftet med studien är att undersöka om ett webbaserat Hälso- och livsstilsverktyg kan förbättra hälsan hos personer med typ 2-
diabetes.

• Verktyget kan även användas av personer som inte har typ 2-diabetes eftersom det tar ett brett grepp kring levnadsvanor och hälsa. 
Studien är inte godkänd för personer med typ 1-diabetes, LADA, MODY. 

• Personligt konto som ger möjlighet att skräddarsy personliga frågor, spara svaren från tester och övningar, samt följa hälsovanor över 
tid. 

• Används via dator, läsplatta eller telefon.

• Personer som är 35 år och äldre från hela Sverige kan delta, dock är det enbart personer som bor i Skåne, med 
HbA1c/långtidsblodsocker på 52 mmol/mol och högre, som kommer på provtagningsbesök i Malmö.

• 1 års deltagande med en förlängning på ytterligare 2 år. Kommer eventuellt att förlängas ytterligare.

• 371 deltagare som kommer på besök (hittills 191107).



Deltagare i telefongrupp

• De som ligger under 52 mmol/mol i HbA1c

• Sköter verktyget på egen hand hemifrån.

• Svarar på hälsoenkät var 3:e månad.

• 4819 deltagare i telefongrupp (hittills 191107).



Besök i studien

• Alla besök sker fastande var 3:e månad det första året, därefter var 6:e månad. 

• Följande undersökningar genomförs:

• Blodprover
• Blodtryck
• Bioimpendans (mätning av fett- och muskelsammansättning i kroppen)
• Vikt
• Längd
• Midjeomfång
• Höftomfång

• Utöver besöket svarar deltagaren på en kort hälsoenkät var 3:e månad. 

• Efter besöket bjuder vi på en lätt frukost på CRC café.
• Reseersättning utbetalas om så önskas.



Hälso- och livsstilsverktyg exempel på ämnesområden

• Kost

• Motion

• Hälsa

• Stress

• Forskning

• Beteendevetenskap







Innehåll på verktyget

• Tester med återkoppling





Innehåll på verktyget
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• Övningar för ökad självkännedom







Innehåll på verktyget
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Innehåll på verktyget
• Tester med återkoppling
• Övningar för ökad självkännedom
• Forskningsbaserade texter
• Frågor för att arbeta med sig själv
• Mindfulnessinspelningar
• Videor





”Trots att jag har stor press på det personliga planet, med kaos i min 
omgivning, ser jag fram emot att få sätta mig vid datorn och reflektera.”

”Verktygets utgångspunkt att ge hjälp att reflektera över hela ens 
livssituation är dess stora förtjänst.”

”Tycker att det är ett fantastiskt verktyg som påminner mig och hjälper mig att 
hålla tankarna levande hela tiden. Fantastiska bilder som är en retreat i sig. Tack 
än en gång att jag fick vara en del i det hela.”

Kommentarer från användare















Vid intresse för Hälso- och 
livsstilsverktyget kontakta 
oss på 
www.diabetesstudie.se
eller via mail på 
internetverktyg@gu.se

Tack för oss!

http://www.diabetesstudie.se/
mailto:internetverktyg@gu.se
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