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Halsoappar 
fOr olika syften 
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Appar (applikationsprogram) inom halsa och vard har exploderat i antal under senaste aren med tillhorande 

forvantningar att framja halsan. Vi kommer i artikeln diskutera dess mojligheter och begransningar. 
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Halsoapparnas mOjligheter 

lnom EU lar dee finnas etc par hundra 
cuscn halsoappar. Apparna kan laddas 
ncd frin AppScore cllcr Google cller an• 
dra placscr ofcasc moc bccalning. !bland 
ar apparna ordineradc fran vardcn (kosc
nadsfricc) och kan nas via 1177 pa scod
och bchandlingsplaccformcn. Halsoap
parna kan anvandas pi smartphone, las
placca och ibland porcabcl laptop. 

Halsoappar kan anvandas ror admini.J
trativt stOd. diagnostik, bchandling, mo
nicorcring och uppfoljning. 

Appar anvands idag i forsca hand for 
administrative stOd s¼ som bokning av 
rider, fornyac recept och journall:isning. 

A. 

Mesc omcalade ar appar for diagnostik 
med hj3.lp av textbaserad triagering av 
symtom i samband med oklara symtom, 
oftast akura, och ofra i kombination med 
dirckc koncakc med sk naclakarc pa vi
dcolank. Ace bygga upp criagcring med 
hj3.lp av symtomuad 3.r komplicerat. For 
varjc val dykcr dee upp etc nycc val osv. 
For an komma vidare i uadet rillampas 
olika rcglcr (algoricmcr), och colkas ofca 
med AI (arcificicll incclligcns). lnom pri
marv3.rden har hinills ime n:lgot vcten
skapligc undcrlag (cvidcns) kunna pivi
sa baccrc cffckc av sadan nacvird jamforc 
med fysisk koncakc (1). Pa sikc kan vi 
sannolikc forvama oss an vissa diagnos
tiska appar kan ge sakcrc scod inom vis-

sa omradcn. Har pagar en hel del svensk 
forskning (2). 

Dec mcsc framgfogsrika omradec ur 
vardsynpunkc hiccills ar bchandling pa 
naccc. Bchandlingen kan i sin enklasce 
form bcsc:\ av information om en 3kom
ma men utan n3gon cgcn aktivicec. Vis
sa appar visar p:\ olika instruktiva rOrel
seOvningar som en del av fysiocerapi el
lcr arbccsccrapi. En mer sofiscikcrad form 
3r n3r man filmar sina Ovningar och A.r 
ett automatiskt svar med uppmaning att 
baccra pa n¼gon rorelse. Appen kiinner 
d¼ av vissa punkcer i kroppen. Anvander 
man appcn f'or dirckckoncakc kan en fy
sioterapeut svara dirckt. Denna mer per
sonliga kontakc kan fungera baccre for en 
dcl. Samcidigc ar en av forhoppningarna 
med digital vard ace spara p¼ arbecskrafc, 
som dee 3.r ont om i en v3.xande 3.ldrad 
bcfolkning. 

lnom psykiacrin har man kommic 
langt med bchandling pa natcc, iKBT, 
inccrnetbaserad kogniciv bctcendetcrapi, 
ofra i hybridform, d3r egna aktiviteter 
blandas med cerapeuckoncakc synkronc 
cllcr asynkronc. En person med depres
sion erbjuds ctt antal moduler man ska 
g:l igcnom, en vccka per modul, med 
uppgifccr man ska fylla i och sanda cill 
sin terapeut. B.\de f'Ore, under och efter 
bchandlingen �r man fylla i olika skacc
ningsskalor om sin m:lende. ldag finns 
s:ikert ctt 20-tal svenska program varav 
de Ocsca ar ucvardcradc (3). 

Avscendc mo11iroreri11g kan den ske p:l 
cget cller v.\rdens initiariv. Egna m3t
ningar av kroppsprestationer lir dee som 
f1orerar mest. Der kan galla anralet steg, 
puls och rider da man ofta viii forbatc
ra sin kondition. Appar med mcdicinskt 
syftc kan maca blodcryck och blodcts 
sockerniv:l. Man kan v3lja om man la
ser av data sj3.lv eller om man dclar till 
varden for evcncucll ¼1gard. En del appar 
macer vitalparametrar, vilket kan vara 
av v:i.rde vid hemsjukv¼rd utan eller ef
ter sjukhusv:lrd for c ex sepsis, hj3rtpro
blcm. Dcssa appar kan vara koppladc for 
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alarmering till v.lrdcn. 
P:i samma s:itt kan vissa appar vara 

koppladc cill umoru p:I kroppen cllcr i 
rummet. Scnsorerna rcgistrerar hur man 
ror sig eller ince rcspekcive faller och kan 
d:l larma. 

Myckcn av den data som regiscreras i 
halsoappar kan anvandas for uppfo/jning 
pa individniv:I, c ex appar for p:lminnel
ser, speciellc lakcmedcl, cllcr p:I gruppni
v:\. D¼ kan man se ucveckling over cid 
och aven anvanda data for forskningsan
dam¼l. 

Halsoapparnas begransningar 
Halsoapparnas syfce kan begransas om 
de ar av dalig kvalicec, intc g:lr arc kopp· 
la upp pga cekniska avbrocc, ar sv:lra ace 
forsr¼, dvs kogniciva hinder och briscan
dc digital kompeccns same lcgala/cciska 
hinder. 

Dec stalls idag inga krav pa halsoap• 
parnas kvaliw utan dee ar upp cill an• 
vandarna an avgOra. En undantag 3r 
appar med medicinskr syfce, som m:ls
te anmalas och registreras hos Llikeme
delsvcrkcc (4). Produccncen sander in 
cgcc underlag varvid appen CE-marks 
men Liikemedclsvcrkct gOr f'Or niirvaran
de ingen cgen bcdOmning av kvaliteten. 
Decca galler fram till dcss ace Eudamed 
(den Europeiska dacabasen for medicin
ceknik) finns pa plats. Appar av hogre 
nskklass kriiver ocks:1 godkannandc av 
en anmalc organ for act CE-markas. For 
narvarandc kan dock Lakcmcdclsvcrkcc 
gora cillsyn sponcant cllcr om rapport 
om fcl har inkommic. Lakcmcdclsvcr
kec har knappt 50 appar rcgiscrerade av 
de cusencals appar med mcdicinskc syf
!c so� finns. M:lnga produccmer kiinner 
tote __ ull au de m:lste rcgiscrera sin appar. 
Tyvarr finns dee iinnu ingcn gemensam 
d�cabas med register Over appar med till
horandc granskning (5). 

Bccriiffandc appar for iKBT finns mall 
at� sj3.lvv3.rdera sin program och mall for 
cvt�cns resp desginbcdOmning. Mallar
na ar p¼ rorsOksscadict inom SKRs kun
skapsscyrning (6). 
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