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Abstract  
This purpose of this project is to explore how self-monitoring apps, within the field of 

medical health care and specifically within the area of diabetes (type 2), affects the 

lives of these apps’ users. Throughout this project, I am going to conduct two kinds 

off examinations of this field. I have created a questionnaire about living with 

diabetes and how patients monitor and controls their illness and posted these 

questions in a relevant Facebook group. Also, I have interviewed three different 

people, whom all are diagnosed and live with diabetes. This report will show, that 

using self-monitoring apps’ by far improve the living standards for its users. 

 

Indledning og problemfelt 

Selvmonitorering er ikke en ny ting. Tilbage i 1800-tallet førte Benjamin Franklin en 

dagbog over hvor meget tid han brugte, og om han levede op til de dyder, som han 

satte for sig selv. Det var faktisk meget almindeligt at man monitorerede sig selv og 

dele det med andre (Neff og Nafus, 2016, s. 15). Siden da er der sket en stor 

udvikling. Teknologien udvikler sig hele tiden, og det vil sige at i dag tillader 

teknologien at man kan måle blandt andet søvn, kalorieindtag, og pulsen ved brug af 

blandt andet apps på telefonen som Endomondo, eller wearables som for eksempel et 

smart watch. Alt denne teknologi bruger man i de bedste forhåbninger om at skabe 

en bedre hverdag, og optimere ens liv, ved at få de bedste resultater (Beerman, u.d). I 

Danmark viser en undersøgelse at 60% af danskernes samlede data omkring deres 

sundhed og krop (Laulund, 2017). En begrundelse for det kunne være, at det skaber 

en motivation hos forbrugerne når det kan sætte tal på deres daglige aktiviteter, og 

holde styr på om hvor meget de motionerer eller om de har spist det rette antal 

kalorier. Mennesker i dag er generelt blevet meget kvantificerede og man sætter 

derfor stort set tal på alt (Tolstrup, 2021). Derfor vil jeg gerne undersøge, hvorfor er 

det forbrugerne vælger at bruge selvmonitorering, og hvordan de bliver påvirket af 

den data der kommer ud. Alt dette omhandler dog selvmonitorering generelt 

indenfor sundhed. Da jeg vælger et indsnævret område indenfor sundhed, skal jeg 

kigge på andre apps. Eksempelvis kan jeg undersøge Appen “mySugar” - Diabetesapp 

og blodsukkertracker. 
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Problemformulering 

Hvilket samspil er der mellem brugen af selvmonitorerings apps indenfor diabetes 

type 2 og dennes måde folk håndterer deres diabetes på? 

 

Arbejdsspørgsmål 

1. Hvad er Selvmonitorering Apps, og hvilke forskellige former for 

selvmonitorerings apps findes der inden for brug til patienter med blodsukker 

type 2? 

2. Hvad er formålet med at bruge apps som “mySugar” af diabetikere? 

3. Hvis ikke folk bruger selvmonitorerings apps, hvordan holder diabetikere styr 

på deres blodsukker. 

4. I hvilken grad forbedres folks liv ved brug af selvmonitorerings apps til at 

holde styr på deres blodsukker niveau? 

 

Metodiske overvejelser 

Jeg vil først undersøge mit emne, samle empiri, og skabe en forståelse for hvad 

selvmonitorering er, og hvordan det fungerer. For at kunne undersøge forbrugernes 

forhold nærmere til selvmonitorering har jeg tænkt mig at bruge den etnografiske 

metode som er det kvalitative interview. Dertil skal jeg bruge personer som har 

diabetes type 2, samt gøre brug af en sådan en app.  

 

Derudover har jeg også tænkt mig at benytte mig af den kvantitative tilgang ved at 

lave et spørgeskema. Spørgeskemaet kan man sende ud på en Facebookgruppe der 

har med diabetes type 2 af gøre. Her vil jeg finde en håndfuld diabetikere indenfor 

diabetes type 2 og udføre et interview vedrørende brugen af diabetes apps. Disse 

diabetikere kan findes ved hjælp af diabetikergruppen på Facebook.  

 

Derudover har jeg benyttet en kvantitativ metode, idet har jeg sendt et spørgeskema 

ud på en Facebook-gruppe som hedder ‘’Diabetes 2 - Danmark‘’ for folk, der har 

diabetes type 2. Jeg ønskede at forstå hvordan blodsukker måling og registrering i en 

app, bliver brugt i diabetikeres hverdage, og i hvilket omfang at de føler at disse 

målinger er med til at forbedrer deres liv med diabetes. Ved bruger af den kvantitativ 
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metode, fik jeg en forståelse af patienters kendeskabe af de forskellige teknologier, 

som er med til at hjælpe med at hold styre på deres sygdomme.   

 

Det kvalitative interview  

I Dette afsnit vil der redegøres for hvad det kvalitative interview er, og hvordan det 

bruges. Jeg tager udgangspunkt i et uddrag af Steiner Kvale og Svend Brinkmanns 

bog ‘’Interview: introduktion til et håndværk’’ og Svend Brinkmanns bog ‘’Det 

kvalitative interview’’. 

 

Interviewstruktur og stile 

Et interview kan defineres som en dialog mellem to personer, hvor man kan udvide 

sin horisont med andres meninger, antagelser eller at skaffe informationer. I bogen 

‘’Det kvalitative interview’’ nævner Svend Brinkmann, at en væsentlig faktor inden 

for et interviewet er, hvordan det skal struktureres. Inden for interview findes der 

forskellige strukturformer. 

Det strukturerede interview bruges ofte til meningsmålinger, og det har den samme 

forskningslogik som et spørgeskema. Intervieweren har udarbejdet en 

interviewguide og læser spørgsmålene op, som de er skrevet ned. Her fokuseres der 

på selve spørgsmålene og få dem besvaret og ikke så meget på samtalen. Det 

ustruktureret interview står i modsætning til det strukturerede interview - her har 

man ikke meget struktur på forhånd. Det kunne for eksempel være interviews, hvor 

interviewpersonen skal prøve at beskrive deres oplevelser, problemer eller erfaringer. 

Her er det vigtigt for intervieweren, at man ikke afbryder, lytter, og stiller spørgsmål 

indimellem (Brinkmann, 2013). Det semistrukturerede interview kan ses som en 

standard tilgang til det kvalitative interview. Her har intervieweren også udarbejdet 

en interviewguide, men intervieweren bruger guiden som et hjælpemiddel og 

behøver ikke at følge den kronologisk. En definition fra Kvale og Brinkmann af det 

semistrukturerede interview lyder: ”Det defineres som et interview, der har til 

formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at 

meningsfortolke de beskrevne fænomener” (Kvale og Brinkmann, 2009). Det 

betyder, at man indhenter informationer fra interviewpersonen, derefter prøver man 

at fortolke, hvad der er blevet sagt under interviewet. Det kvalitative interview har til 

formål at producere viden og analysere og fortolke denne viden. Viden kommer ud 

fra de beskrivelser, eller forklaringer interviewpersonen giver. Interviewpersonerne 
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giver deres egne meninger og holdninger, ud fra hvordan de har oplevet i verden. En 

anden vigtig faktor er hvilken interviewstil, der vælges. Her findes der to typer. Det 

receptive interview og det assertive interview. Den receptive stil gør, at 

interviewpersonerne har kontrol over, hvordan de besvarer de få og enkle spørgsmål. 

Den assertive stil er, når intervieweren er i stand til at kontrollere svarene, mangler, 

fremkalde selvrefleksivitet og udvikling. Det vil sige, at intervieweren er meget aktiv. 

 

Interview som forskningsredskab 

Det kvalitative interview kan blive betragtet som et forskningsredskab. Her ses 

interviewets data som en ressource. Her skal intervieweren forholde sig receptivt og 

ikke gribe ind og stille spørgsmål hele tiden. Validiteten af selve interviewet spiller en 

rolle i denne form for interview. For at sikre at interviewpersonernes svar er valide, 

skal man huske at give interviewpersonen tid til at tænke og give dem lov til at 

fortælle frit (Brinkmann, 2013).  

 

Udførelse af et interview 

Før interviewet går i gang, kan man give interviewpersonen en briefing om, hvad 

formålet med interviewet er (Kvale og Brinkmann, 2009). Dette sikrer, at 

interviewpersonen ved, hvad interviewet går ud på, og derfor kan føle sig mere 

komfortabel under interviewet. Når interviewet er gået i gang, er det en god idé at 

enten optage med diktafon på en mobil, lave en video eller lave en anden form for 

lydfil. Dette gør, at intervieweren nemmere kan koncentrere sig, og optagelserne kan 

bruges til videre analyse af interviewet. Når interviewet er ved at slutte, kan man lave 

en debriefing. Dette kan man gøre for eksempel ved at spørge interviewpersonen, om 

de har mere at sige eller nogle spørgsmål. Derudover kan intervieweren spørge 

interviewpersonen, hvordan deres oplevelse har været. 

 

Analyse af et interview 

Den analytiske del findes igennem hele interviewprocessen. Eksempelvis under selve 

interviewet når intervieweren beder interviewpersonen om at reflektere videre over, 

hvad de har sagt. Dette gør man for at opnå en bedre validitet. Efter at interviewet er 

blevet udført, skal det transskriberes med andre ord nedskrives. Dette er en vigtig del 



7 
 

i starten af analysen. Her findes der tre forskellige tilgange: 1. den detaljerede 

samtaleanalytiske tilgang, 2. ordrette transskriptioner og 3. rekonstruerende 

transskriptioner. Det er formålet med interviewet, der afhænger af hvilken tilgang, 

man vælger. Herefter har intervieweren enten en teoretisk tilgang eller en tematisk 

tilgang, som der analyseres ud fra. (Brinkmann, 2013). 

 

Spørgeskema 
Når man opstiller et spørgeskema, er det vigtigt at fokusere på både 

problemstillingen og respondentgruppen (Harboe, 2013, s. 87). Et spørgeskema er 

formålsløst, så længe det ikke tager udgangspunkt i selve problemstillingen, men det 

skal være nemt for respondenten at forstå og besvare spørgeskemaet. Det er derfor 

vigtigt at starte med at identificere målet med undersøgelsen, og hvilken gruppe man 

ønsker, skal besvare skemaet. Hvilket problem skal egentlig undersøges, og hvem er 

gruppen, der skal besvare det? Man skal derfor formå at skabe en balance mellem, at 

spørgeskemaet skal være så tæt op ad undersøgelsesmålet som muligt, men på 

samme tid sørge for, at der ikke opstår misforståelser hos respondenterne (Harboe, 

2013, s. 87-88). 

For at indsamle de bedste svar og resultater af spørgeskemaet, er det vigtigt, at 

spørgsmålene dækker hele problemområdet, som man ønsker at undersøge, men de 

skal samtidig være relevante i forhold til problemstillingen og være konkrete og 

direkte. Hvis man stiller et irrelevant spørgsmål, kan det skabe mistro hos 

respondenten og få dem til at betvivle spørgeskemaet. Formuleringen af selve 

spørgsmålet og konteksten er derfor vigtigt, når man udformer spørgeskemaet. Et 

spørgeskema består typisk af tre typer spørgsmål: Faktuelle - eksempel: “Hvilket køn 

er du?”, kognitive (spørgsmål, der måler viden. Eksempelvis: ‘’Hvorfor vælger du at 

monitorere derhjemme?’’ og holdningsmæssige spørgsmål eksempel: ‘’Hvad vurderer 

du er vigtigst for et liv med diabetes?’’  

Der er dog ingen umiddelbare regler i forhold til, hvordan formuleringen skal være 

ved hver af spørgsmålstyperne, så længe det er let forståeligt. (Harboe, 2013, s. 88-

90) Rækkefølgen af spørgsmålene er også vigtige, for at få respondenten igennem sit 

spørgeskema. Man kan med fordel placere de nemme spørgsmål først, da 

respondenten på denne måde hurtigt kommer langt ind i spørgeskemaet og har mere 

motivation til at færdiggøre det. Som kontrast til dette kan det dog også have sine 

fordele at “komme til sagen” hurtigt, da respondenten kan miste motivationen til at 
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lave det færdigt, hvis der er for mange spørgsmål til respondentens baggrund eller 

indledende spørgsmål. Hvis man har spørgsmål, der er mere personlige eller 

følsomme, er det dog en fordel at placere disse til sidst, da der så vil være opbygget et 

tillidsforhold igennem spørgeskemaet. (Harboe, 2013, s. 92-93). Når spørgsmålene 

er udformet, skal de tildeles en svarkategori. Hertil er det muligt at vælge diktome 

svar, svarlister og skalasvar, hvor man som udformer af spørgeskemaet, skal vælge 

det, der giver den mest logiske mening for spørgsmålet. For eksempel går et “ja/nej” 

svar under den diktome svarkategori. De to valgmuligheder har sine fordele ved, der 

ikke er mere at vælge imellem, og det kan være tilstrækkeligt, hvis spørgsmålet 

lægger op til det, men det udelukker samtidig mere uddybende svar. Derfor kan man 

vælge at benytte svarlister i stedet for diktome svar, hvor respondenten har mulighed 

for at vælge imellem flere svar, og de kan sætte et eller flere kryds. I Thomas Harboes 

bog “Metode og projektskrivning – en introduktion” bruger han eksemplet, hvor 

respondenten køber ind, og de kan sætte et kryds et eller flere steder eller svare 

‘andet’. Indfører man andet-feltet, komplicerer det dog behandlingen af data 

efterfølgende, da der så skal tages stilling til, hvordan svaret skal indgå under 

spørgsmålene. Den sidste mulighed til at besvare spørgeskemaet er skalasvar, hvor 

respondenten skal markere sin mening fra “meget uenig” til “meget enig”, hvor en af 

ulemperne kan være, at respondenten kan føle, at springet fra neutralt til godt kan 

være for stort, og det dermed gør det svært at besvare. Derudover er det også muligt 

at indføre et fritekst kommentarfelt (Harboe, 2013, s. 94-98). 

 

Semesterbinding 
Mit projekt er forankret i dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA). 

Jeg bruger denne dimension til at lave en analyse af en udvalgt teknologi. Her vil jeg 

benytte mig af TRIN-modellen, som er en model der er udviklet til analyse af 

teknologier. Herunder vil jeg komme ind på de indre mekanismer og processer, samt 

de utilsigtede effekter der kan være ved den udvalgte teknologi. 

Den anden dimension som jeg ind inddrager, er Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

(STS). Her vil jeg undersøge forholdet mellem teknologien og mennesket. Hertil vil 

jeg anvende de etnografiske metoder, som kvalitative og kvantitative metoder. 

Dataene som der bliver indsamlet, vil blive brugt til analyse af hvilken indflydelse 

den har på forbrugerne. 
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Målgruppe 

Min målgruppe består af diabetes patienter indenfor Type 2. Disse anslås af 

diabetikerforeningen til at være på omkring 252.000 alene i Danmark. Jeg vil kunne 

komme i kontakt med mange af dem via diverse sider og fora, eksempelvis 

diabetikergruppen på Facebook. 

 

Teori 
Diabetes 

Diabetes er en stofskiftesygdom, der gør at diabetes patienters immunsystem 

ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer hormonet insulin 

(diabetesforeningen, u.d). Patienter med diabetes skal være i konstant bevidsthed 

omkring deres blodsukker niveau, således at de eventuelt kan selvmedicinere ved at 

injicere insulin ind i deres krop. Langt største delen der er diagnosticeret med 

diabetes, har en af de 2 typer, enten type 1 eller type 2. Begge typer kræver en nøje 

monitorering af blodsukkerniveauet. 

 

Selvmonitorering Apps 

På alle nye smartphones kan der hentes, og installeres en app gennem play butik, 

hvis man har en android eller app store via en IPhone. Appsene er med til at hjælpe 

patienter som har en kroniske sygdom, for at holde styre og kontroller deres sygdom. 

Der findes mange apps der er specielt lavet for diabetikere, såsom MySuger, Hedia, 

DiabetesDocs, bare for at nævne nogle få. Det fleste apps tilbyder kobling med et 

apparatur der måler blodsukker niveau ved hjælp af Bluetooth. Så når en patient får 

et tal ud af apparaturen, bliver det automatisk konverteret direkte inden i appen, 

hvor nogle af de apps kan vise alle tal man fik i løbet af dagen, ugen, eller måned i en 

dagbog eller over en graf, hvor patienterne har mulighed for at se dem. Formålet ved 

at bruge selvmonitorering apps er forskellige, men de peger alle på det samme 

formål, nemlig det at give patienterne følelsen af tryghed, ved at bruge de forskellige 

apps. Patienterne har derfor mulighed for at blive bedre til at planlægge deres 

spisevaner, og holde øje med deres blodsukker niveau. For dem der monitorerer 

deres blodsukker derhjemme flere gange om dagen, kan det være en stor hjælp at 
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bruge de forskellige apps, da det er nemmere at læse og se alle de tal der bliver sendt 

fra målenheden, da appsene viser dem i form af graf. I stedet for at patienter skal 

huske tallene eller at skrive dem ned et sted, hvor at der er stor sandsynlighed for at 

miste det eller noget lignede. 

 

Selvmonitorering hos lægen 

For diabetikere der ikke har mulighed for at selvmonitorer hjemme, er der mulighed 

for at gøre dette hos lægen. Her måler de patienternes langtidsblodsukker (HbA1c), 

som er det gennemsnitlige blodsukkerniveau, som der bør måles hver 8-12 uger. For 

mange patienter vil målet være at have et langtidsblodsukker under 48 mmol/mol 

(Diabetes foreningen, u.d) 

 

Motion  

Motion er sundt for hele kroppen, og for folk som har en kronisk sygdom, så som 

diabetes type 2, så er motion rigtig godt, da det hjælper patienterne med at sænke 

deres blodsukker niveau. Når man dyrker motion, så har musklerne brug for energi, 

og det får de fra fedt og sukkerdepoterne. Samtidig bliver sukkeret i kroppen 

forbrændt ved hjælp af sammentrækninger i musklerne, derfor vil 

blodsukkerniveauet være lavere under og efter træning, dette kan tage op til 24 

timer. Dette skyldes at musklerne bliver følsomme over for insulin, så optagelse af 

sukker i blodet bliver lettere, og musklerne skal fyldes op med den mængde sukker 

som der blev tabt under motion. Ved type 2 diabetes så er motionen en central del af 

behandling, fordi når patienter har en sund og aktiv livsstil, og de passer på deres 

medicinering, så kan de hold styr og kontroller deres diabetes. Derudover så hjælper 

motion med at øge virkningen af insulin, så kroppen bliver bedre til at indtage sukker 

fra blodet (Diabetes foreningen, u.d). Når vi taler om motion, så er det ikke kun at 

man skal gå i fitness, man kan for eksempel gå en tur, cykler, gøre rent og så videre. 

Men man skal ikke presse sig selv for meget, da man kan opleve at 

blodsukkerniveauet stiger. Dette kan skyldes fordi stresshormoner såsom adrenalin 

kan medføre at leveren frigiver sukker, dog falder blodsukker hurtigt efter man 

stopper med sin træning. 
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Mad 

Maden spiller også en central del af diabetikeres liv, og der er ikke en bestemt måde 

at spise på. Det er forskelligt fra person til person, da det afhænger af hvad man selv 

gerne vil opnå. Men man skal prøve at spise færre kulhydrater, fordi det har en 

betydning for blodsukkeret, desto flere kulhydrater man spiser, desto mere vil 

blodsukkerniveauet stige (Diabetes foreningen, u.d). Derfor skal man prøve at finde 

en balance mellem den mad man indtager og den fysiske aktivitet man udøver. 

Derudover skal man undgå at spise for meget mad med for højt indhold af 

kulhydrater såsom slik, chips og søde sager. Det er derfor en god ide at spise mindst 

300 gram grøntsager, som kål, broccoli eller fuldkornprodukter, da det er fyldt med 

kostfibre. Kostfibre kan være med til at forsinke optagelsen af kulhydrater, og 

blodsukker vil stige langsommere og være mere stabil (Diabetes foreningen u.d). 

 

Analyse 
Interview analyse 

Efter at have beskrevet lidt omkring de forskellige interview former samt 

introduceret omkring sygdommen, vil jeg dykke ned I de interviews, som jeg fik 

afholdt, samt en analyse heraf. Til sidst vil disse forklares, hvad de kan bruges til. For 

at analysere tages der udgangspunkt i interview metodeafsnittet. 

Jeg har valgt at lave et semistruktureret receptivt interview, hvor jeg har været 

hjemme hos de tre interviewpersoner, som er i forskellige aldre. Det er vigtigt at vide, 

om hvordan patienter håndterer deres sygdom ved at anvende teknologi til at hjælpe 

dem med at holde styr på deres sygdom. Jeg har lavet en interviewguide med nogle 

spørgsmål, og den blev ikke fulgt kronologisk, da det er et semistruktureret 

interview. Interviewguiden så således ud: 

1. Hvor gammel er du? 

2. Hvilket køn er du? (som observation og ikke spørgsmål) 

3. Hvad laver du til dagligt? 

4. Hvornår blev du diagnosticeret med diabetes? 

5. Har du en app/enhed for at følge op på din blodsukkerniveauet? 

6. Monitorer du dit blodsukker niveau selv derhjemme? 

7. Hvorfor vælger du at monitorere derhjemme? 

8. Hvilken monitorerings app bruger du? 
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9. Er denne app opkoblet til et blodsukker måler? 

10. Er der sket en forbedring efter at du har brugt apps/enhed til monitorering af 

dit blodsukker niveau? 

11. I hvilken grad synes du at de forskellige teknologier kan hjælpe dig med at 

håndtere/hold styr på din sygdom, for at opnå en dybere forståelse af din 

sygdom/situation? 

12. Hvad vurderer du er vigtigst for et liv med diabetes? 

13. Føler du at du er blevet gladere/mere motiveret ved at du selv monitorerer dit 

blodsukker derhjemme? 

14. Påvirker de tal din dag, altså bliver du stresset eller bekymret, hvis du får et 

højere/lavere tal end normalt? 

15. Føler du at have kontrol over din sygdom ved at monitorere selv? 

16. Mener du at selvmonitorering er et must, i forhold til at have sygdommen 

under kontrol? 

 

 

Jeg har valgt at interviewe 3 personer med diabetes type 2. Den første patient bliver 

tjekket hos lægen hver tredje måned. Patient nummer to monitorerer sig selv 

hjemme ved hjælp af en enhed ved at bruge en nål og stikke sig selv på fingeren. Den 

tredje og sidste patient er en der monitorerer selv og bruger en app, som er koblet til 

sin egen telefon. Jeg ønskede at se om der er en forskel, når patienter anvender de 

forskellige teknologier i deres liv, for at håndtere sygdommen. Før jeg begyndte med 

interviewet, så fik interviewpersonerne en briefing, så formålet med interviewet blev 

afklaret til dem. Fra starten af interviewet blev der stillet direkte- og dynamiske 

spørgsmål. Ud af de tre interviewpersoner, var to af dem kvinder og en var mand. 

Alle tre lå i min målgruppe, da de har diabetes type 2. De 3 interviewede er: 

- Subjekt 1: Mand, 60 år, bruger ikke selvmonitorerings apps. Måler 

blodsukkeret hver 3. måned hos egen læge. 

- Subjekt 2: Kvinde, 50 år, selvmonitorering ved hjælp af et måleapparat, ingen 

apps. 

- Subjekt 3: Kvinde, 41 år, bruger måleapparat forbundet til en app. 

 

Interviewet viste at subjekt 3 var den der bedst havde styr på sit blodsukkerniveau. 

Hun vidste præcis hvordan hendes diabetes tal så ud, og havde godt styr på at holde 
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sygdommen nede. Hun siger at hun ved at monitorirere sig selv, følte hun at hun 

havde kontrol over sin sygdom, og kunne planlægge hendes spisevaner, samt spise 

slik/chokolade uden at være bekymret. I forhold til subjekt 2, var nummer 3 

overlegen, i forhold til at hun kunne se hvordan hele hendes historik så ud. Hun 

nævner at hun kunne gå ind, og se hvordan hun har haft det på en given dag, 

eksempelvis nævnte hun, at hun kunne sammenligne dage hvor hun har været oppe 

at træne, med dage hvor hun har været doven, i eksempelvis nogle 

sammenhængende dage. Subjekt 2 følte at hun havde kontrol i ”øjeblikket”. Hun 

kunne se hvordan det gik med hende, her og nu, men kunne oftest ikke huske 

hvordan hun eksempelvis havde haft det sidste uge, eller lignende. Hun følte dog 

stadig at hun havde kontrol. Hun overvejede at opgradere til selvmonitorering apps 

og kunne se fordelen ved det, men ”har bare ikke fået det gjort endnu”. Subjekt 1, var 

den med mindst indsigt omkring sin sygdom. Han fortæller om et par episoder han 

har haft, hvor han var gået ”kold”. Han siger at det helt sikkert har skyldt 

blodsukkerniveauet, og at han nok ikke havde oplevet det, havde han monitoreret sig 

selv hjemme. Den eneste grund at han gik til lægen, var ”at det er altid sådan det har 

været” og at han ikke følte sig tryg ved at bruge apps eller lignende. 

 

Spørgeskema analyse 
I dette afsnit vil jeg redegøre for svarerne, som jeg fik ud fra mit spørgeskema. Samt 

så vil jeg analysere de data ud fra den empiri, jeg har fået i løbet af opgaven og se, om 

der er et samspil mellem patienterne og teknologien for at håndterer deres diabetes 

på. 

Spørgeskemaet blev lagt ud på Facebook-gruppen ‘’Diabetes 2 – Danmark’’ på tre 

forskellige dage i løbet af to uger, for at for så mange svar som muligt. Jeg startede 

ud med faktuelle spørgsmål, men gik bagefter til de holdningsmæssige spørgsmål, da 

det er respondenternes holdninger og tanker om selvmonitorerings apps, og hvordan 

de håndterer sygdommen der er vigtige. 
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Jeg fik 33 besvarelser, hvor 72,7% af dem kvinder og 27,3% mænd. Derudover var 

84,8% af dem over 35 år, og de resterende lå mellem 25-34 år. 66,7% af dem 

arbejder, og de andre var enten studerende, syge, eller pensionister. Da 

respondenterne blev spurgt, om de har en app/enhed for at følge op på 

blodsukkerniveauet, så var der 72,7% som svarede ja. Udover at det selvfølgelig var 

vigtigt for respondenterne, at de monitorer deres blodsukkerniveau selv derhjemme, 

var der 2 ud af respondenterne, som bliver tjekket hos lægen. Derudover var der 16 af 

dem tjekker flere gange dagligt via en måleenhed, og 7 som tjekker en gang, og resten 

et par gange i løbet af ugen eller måneden. Respondenterne vælger at monitorere 

derhjemme skriver de, fordi det giver dem følelsen af tryghed eller planlægge deres 

spisevaner, og det er dermed især at holde øje og følge sig selv, for at se hvad der sker 

med deres blodsukker niveau efter at spise noget der indeholder meget sukker eller 

efter at de har træning.  
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Ud fra de 33 besvarelser, så var der kun 7 af dem, der ikke brugte monitorerings 

apps, mens resten brugte forskellige apps såsom ‘’Contour’’ eller ‘’MySuger’’ for at 

holde nærmere øje på deres tilstand. Det kan også ses i det nede stående diagram, at 

der er mange apps for at hjælpe patienterne for at opnå deres mål. Dog er der 18,2% 

som ikke kunne se en forbedring efter de har brugt en app eller en enhed, hvor 63,6% 

mener at der er sket en forbedring ved at bruge apps/enhed til selvmonitorering af 

deres blodsukkerniveau.  

 

25 ud af de 33 respondenter synes at de forskellige teknologier kan hjælpe dem med 

at håndtere og hold styre på deres sygdom, hvor 7 af dem føler at de kan godt være 

foruden, og ikke behøver at monitorer det selv. En kommentar fra en af dem om 

vurdering af hvad er vigtigst med et liv med diabetes lyder ‘’At jeg træner ofte, at jeg 

spiser korrekt OG at jeg har styr på mit blodsukkerniveau. Kombinationen gør, at 

jeg i dag er medicinfri og deraf reelt rask’’. Dette beviser at man skal hold styr for at 

opnå det ønskede mål. Hvor de resterende af svarene også handler om at træne, spise 

korrekt og hold styr på blodsukker. 
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Respondenterne bliver motiveret når de monitorerer derhjemme, fordi man opnår en 

dybere forståelse og en høj kontrol over sin egen sygdom, også kan det have en 

positiv påvirkning på en selv. Dog føler 84,8% at de havde kontrol over deres sygdom 

ved at monitorere dem selv, hvor 15,2% ikke havde det på samme måde. 

 

Derudover så mener over 70% at selvmonitorering er et must, for at have 

sygdommen under kontrol. Det beviser at de forskellige teknologier inden for 

selvmonitorering området, kan være med til at spille en stor rolle for patienternes liv, 

og den kan have en effekt på deres motivation, humør og håndtering af deres 

sygdom. 

 

Substantielt kapitel 

Til mit substantielle kapitel har jeg valgt at kigge på TRIN modellen. Modellen bliver 

nok genevalueret ved den endelige rapport efter nærmere studier af de eksisterende 
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apps, samt indsamling af empirisk data. Til denne model bruger jeg appen “mySugr” 

som eksempel. 

 

Analyse af selvmonitorering appen ”mySugr” 

Trin 1 

Trin 1 er “Teknologiens indre mekanismer og processer”, som handler om de centrale 

mekanismer og processer i en teknologi, som der bidrager til at opfylde teknologiens 

formål (Jørgensen, 2020). Da appens formål er at monitorere blodsukkeret for 

brugeren, er de mekanismer der skal bruges appen, der her har til formål at 

præsentere dataene der sendes gennem en måleenhed som er forbundet med appen 

via bluetooth. For at man kunne bruge ”mySugr’’ appen, er man nødt til at oprette en 

bruger, så har man mulighed for at eksportere dataene med venner eller med sin 

egen læge. Dog skal man betale et lille beløb for at kunne dele sin data med andre. 

Appen viser de tal der bliver sendt gennem måleenheden i form af en graf der 

illustrerer tallene på en nem måde for brugerne. Måleenheden er så den anden 

vigtige mekanisme for denne app. Måleenheden bruges til at måle brugerens 

blodsukker og transmittere dataene til “mySugr” appen. 

 

Trin 2 

TRIN 2 er “Teknologiske artefakter”, det handler om de artefakter som er 

menneskeskabt, der har en teknologisk funktion (Jørgensen, 2020). Her er der tale 

om de måleenheder der kan bruges til at transmittere dataene til mySugr appen. 

Måleenheder der kan bruges sammen med mySugar appen er eksempelvis Accu-

Chek Mobile (ACCU Check, u.d). Der er flere artefakter der kan bruges her. 

 

TRIN 3 

TRIN 3 er “Teknologiers utilsigtede effekter”. Dette punkt handler om identifikation 

af en teknologis negative effekter der medfører med at bruge appen (Jørgensen, 

2020). Appens data er afhængigt af at måleenheden er forbundet til telefonen. Der 

kan forekomme støj i forbindelsen således at målingen ikke udføres korrekt. En 

anden utilsigtet effekt, som jeg er kommet frem til via et af interviewene, er at der 
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skal måles fra samme finger hver gang, ellers kan resultaterne variere og dermed give 

et falskt, negativt billede til brugeren. 

 

TRIN 6 

Trin 6 er “Teknologier som innovation”. Appen må siges at være innovativ i forhold 

til at meget af dataene kan automatiseres, samt der kan gemmes en historik over 

brugerens blodsukker niveau, hvor man har mulighed for at dele det med andre. Det 

kom frem under interview delen, at før den efterspurgte begyndte at monitorere sig 

selv hjemme, var der tit forvirring omkring hvad de sidste målte tal var, så derfor var 

det nogle gange meget uoverskueligt. En anden god ting, er at den efterspurgte 

kunne tage sin telefonen med op til lægen og vise denne data, som en slags 

dagbog/journal.  

 

Produkt 

Som produkt, har jeg besluttet mig for at lave en PowerPoint præsentation, hvor i jeg 

vil præsentere samtlige spørgsmål, der var i mit spørgeskema, samt resultaterne for 

de enkelte spørgsmål. 

 

Konklusion  

Hele formålet med dette projekt var at dykke ned i de forskellige former for 

selvmonitorerings apps, der findes i de forskellige apps stores, indenfor emnet 

sundhed. Ved at dykke ned i emnet faldt jeg over et meget spændende område, der 

har med diabetes type 2 at gøre. Det der var spændende her, er at der er tale om en 

potentielt livsfarlig sygdom (hvis ude af kontrol), der med relativt få midler og en 

app, kan holdes nede. Sygdommen kan faktisk holdes så lang nede at den helt 

udebliver. For at komme en sygdom som diabetes til livs, kræver det dog en god 

selvdisciplin og indsigt i ens sygdom. Alfa og omega er at vide hvordan ens 

blodsukker niveau er, hvornår der skal spises sundt og hvornår man kan tillade sig at 

”snyde” ved at spise noget usundt, såsom slik. En anden vigtig faktor er at der skal 

holdes en god livsstil i form af træning og sunde spisevaner. Også her er det vigtigt at 

have indsigt i ens blodsukkerniveau, således at det kan måles, og resultatet af ens 

træningstime kan spores med det samme, således at brugeren opnår en selvtillid, der 
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kan være med til at motivere denne til at komme op og træne endnu engang. Jeg har 

med projektet haft ét hovedformål, og det var at finde frem til et tilfredsstillende svar 

indenfor denne problemformulering: 

Hvilket samspil er der mellem brugen af selvmonitorerings apps indenfor diabetes 

type 2 og dennes måde folk håndterer deres diabetes på? 

 

Efter at have udført spørgeskemaet, kunne jeg hurtigt se at langt de fleste, der brugte 

selvmonitorerings apps, gjorde det for at få følelsen af tryghed. Og stort set alle 

svarede, at de ikke kunne undvære appen, da den er med til at forbedre ens 

livskvalitet. Følelsen af tryghed for de fleste kommer af, at de bruger de appsene op 

til flere gange dagligt, og dermed altid er på forkant med deres blodsukkerniveau. 

Derudover så har interviewene der blev udført, vist at den ene person, der brugte 

måleapparat opkoblet til selv monitorerings app, havde bedst styr på sin sygdom. I 

den anden ende var der manden, der absolut ikke målte eller monitorerede. Han 

havde absolut ikke styr på blodsukkerniveauer, og har oplevet et par gange at blive 

dårlig, grundet forkert kost, og manglende motion. Det kan diabetes om den 

manglende brug af apps, ligger i alderen på de efterspurgte. Da den person der 

brugte app og måleenhed var den yngste, mens den der absolut intet brugte var den 

ældste. Dette kan jeg dog kun gætte på, da der skal udføres flere interviews, før der 

kan bekræftes endeligt, at årsagen ligger i alderen på patienten. Udover dette vil der 

konkluderes, at desto mere du monitorere din diabetes og gerne flere gange dagligt, 

desto mere kan du holde sygdommen nede, og faktisk til en sådan grad at du næsten 

bliver helt sygdomsfri. Altså må det siges, at selvmonitorerings apps indenfor 

diabetes type 2, i høj grad er med til at forbedre brugernes/patienternes liv. 
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