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“Nursing is putting us in the best possible conditions for Nature 
to restore or to preserve health - to prevent or to cure disease or 
injury… Nursing is therefore to help the patient to live.” 

 

Nightingale (1883), i McDonald (2009, s. 735-752). 

 

  



 

 
 

Abstrakt 

Bakgrund 

Antal människor som lever med kroniska sjukdomar stiger samtidigt som 
dagens hälso- och sjukvård präglas av tids- och personalbrist. En faktor som 
kan underlätta hantering av dessa problem kan vara digitalisering (e-hälsa). 

Syfte 

Syftet är att belysa patienters upplevelser av digitaliserat egenvårdsstöd vid 
diabetes, kroniska lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. 

Metod 

Denna uppsats är en litteraturöversikt som baseras på vetenskapliga artiklar 
(n=19) med kvalitativ metod. Innehållsanalys av studierna utfördes med hjälp 
av NVivo. 

Resultat 

Det identifierades fyra huvudkategorier: (1) ”Patienters förhållningssätt till 
digitala hjälpmedel”; (2) ”Förutsättningar för säkerhet”; (3) ”Samspel mellan 
patient och sjukvård”; (4) ”Förändringar i uppfattningen”. 

Diskussion 

Digitalisering framhäver att komponenter som utbildning, sociala kontakter 
och monitorering bidrar till konsekvenser som kunskapsutveckling, känsla av 
samhörighet och upplevd trygghet. 

Slutsats 

Genom att känna till vilka möjligheter digitalisering bär med sig skulle 
sjuksköterskan kunna stödja patientens egenvårdskapacitet. Dessutom skulle 
e-hälsa kunna involveras i sjukdomsförebyggande arbeten. 
 
Nyckelord:  
e-hälsa, egenvård, kroniska sjukdomar, sjuksköterska. 
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Introduktion 

För snart 30 år sedan skedde en teknologisk revolution när internet 

introducerades för privatpersoner (Ince, 2017). Användningen har ökat 

markant sedan dess och idag har så gott som alla svenska hushåll tillgång till 

internet (Statistiska centralbyrån, 2016). 

Den ökade förfrågan skapade nya användningsområden för datornätverk 

som ledde till att vi lever idag i ett digitaliserat samhälle där många 

informationskanaler och tjänster finns tillgängliga via datorer och smarta 

telefoner (Davidsson & Thoresson, 2017). 

Digitalisering underlättar även för hälso- och sjukvården genom att 

förenkla patienternas delaktighet i sin egenvård. Regeringen och Sveriges 

Kommuner och Landsting har en vision om att Sverige ska bli bäst i världen på 

att tillämpa digitala verktyg för att åstadkomma en god hälsa 

(Socialdepartementet & Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). 

Innan digitala metoder tillämpas i vardagliga livet anses det vara logiskt 

att få en viss förståelse för dem. Ett sätt att göra det är att försöka betrakta 

digitala verktyg som objekt för att sedan bilda en uppfattning om hur de 

upplevs (Kant, 1908). De flesta studier som genomfördes hittills undersökte 

effekten av e-hälsa för att förbättra kliniska resultat (Barello, Triberti, Graffigna, 

Libreri, Serino, Hibbard & Riva, 2016) utan att fokusera på patienters 

upplevelser. 

 

Bakgrund 

Antal människor som lever med kronisk sjukdom stiger snabbt över hela 

världen (Fried, 2013). Detta gör kroniska sjukdomar inte bara till den främsta 

orsaken till dödsfall jorden runt (WHO, 2018a) utan också den främsta orsaken 

till funktionsnedsättning och minskad livskvalité (Blickem et al., 2013). 

De fyra vanligaste kroniska sjukdomsgrupperna är diabetes, cancer, 

kardiovaskulära sjukdomar och kroniska lungsjukdomar (WHO, 2017). Alla 
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dessa sjukdomar har gemensamma riskfaktorer som till exempel nedsatt fysisk 

aktivitet, överkonsumtion av tobaksvaror och alkohol, ohälsosamma kostvanor 

och miljö (Alwan, 2011). 

Hälso- och sjukvården ska se till att personer med kroniska sjukdomar får 

förtroende och förmåga att ta kontroll över sitt tillstånd, relevanta 

behandlingarna för sjukdomshantering och för att förebygga möjliga 

komplikationer (Wagner, Austin, Davis, Hindmarsh, Schaefer, & Bonomi, 

2001). 

Vård av kroniska sjukdomar är präglad av interaktioner mellan 

vårdgruppen och patienten. Detta gynnar för bedömning, egenvårdsstöd, 

individanpassad behandling samt uppföljning (Von Korff, Gruman, Schaefer, 

Curry & Wagner, 1997). Dessa interaktioner kräver inte nödvändigtvis ett 

personligt besök. Omfattande evidens pekar på effektiviteten hos data- eller 

telefonbaserad, det vill säga digitaliserad, kontakt (Bond, 2014; Disler et al., 

2015; Eland‐de Kok, van Os‐Medendorp, Vergouwe‐Meijer, Bruijnzeel‐Koomen 

& Ros, 2011; Goode, Reeves & Eakin, 2012; Kelly, Reidlinger, Hoffmann & 

Campbell, 2016; Rosser, Vowles, Keogh, Eccleston & Mountain, 2009). 

Att utbyta information digitalt kan underlätta tillgång till hälso- och 

sjukvård särskilt för sådana patientgrupper som barn, ungdomar, äldre 

personer och personer med funktionsnedsättning. Digitaliseringen för 

exempelvis personer som har svårigheter att uttrycka sig har öppnat nya dörrar 

till kommunikation (Socialdepartementet & Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2016). 

Användning av digitaliserade verktyg för kommunikation mellan 

sjukvårdspersonal och patienter har ökat snabbt under de senaste årtiondena 

(Bessell, McDonald, Silagy, Anderson, Hiller & Sansom, 2002; Currell, 

Urquhart, Wainwright  & Lewis, 2000). Den typen av kommunikation 

associeras med orden telemedicin, telehälsa och e-hälsa (Eland‐de Kok, van Os‐

Medendorp, Vergouwe‐Meijer, Bruijnzeel‐Koomen & Ros, 2011; Maheu, 

Whitten  & Allen, 2001, s. 2). Det finns flera förklaringar till vad dessa ord 

betyder (cf. Marcoux & Vogenberg, 2016; Oh, Rizo, Enkin & Jadad, 2005; 
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Showell & Nohr, 2012). Telemedicin är en gren av e-hälsa som använder 

kommunikationsnät för leverans av sjukvårdstjänster och medicinsk utbildning 

från ett geografiskt läge till ett annat (Sood, Mbarika, Jugoo, Dookhy, Doarn, 

Prakash & Merrell, 2007). Begreppet började användas i stor utsträckning för 

mer än fyrtio år sedan (Willemain & Mark, 1971). Telehälsa kan anses vara ett 

efterträdande begrepp, således synonym, för telemedicin (Maheu, Whitten  & 

Allen, 2001, s. 3). Telehälsa innebär användning av telekommunikation och 

digitala verktyg för att leverera sjukvård utanför traditionella 

sjukvårdsanläggningar (WHO, 2018b). Med e-hälsa menas användning av 

digitala verktyg och kommunikation med hjälp av dem för att uppnå fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande samt att bibehålla det (Socialstyrelsen, 

2017b). Begreppet e-hälsa används i större utsträckning och förknippas med 

användning av dator- eller internetteknik. E-hälsa kan referera till tjänster och 

system i stället för människors hälsa och utgör ett nytt perspektiv på vården 

(Oh, Rizo, Enkin & Jadad, 2005). 

Sålunda kan e-hälsa definieras som interaktion mellan patienter med 

kroniska sjukdomar och deras vårdgivare via internet utan att behöva vara 

närvarande samtidigt. Sådan interaktion syftar på att framförallt förbättra 

patientens egenvård (Eland‐de Kok et al., 2011). 

Egenvård betyder att patienten utför omvårdnad på egen hand. Det kan 

innebära läkemedelshantering eller att fullfölja en behandling enligt 

förutbestämda riktlinjer. Fördelar med egenvård är att patienten befinner sig i 

hemmamiljö som bidrar till minskad stress, patienten besparas även frekvent 

återkommande besök på vårdinrättningen och omvårdnad vid kroniska 

sjukdomar underlättas. På grund av minskad patientkontakt utgör 

kommunikation en central roll (Socialstyrelsen, 2017a). 

En annan mer omfattande definition av egenvård presenteras i Dorothea 

Orems allmänna omvårdnadsteori (cf. Renpenning & Taylor, 2003, s. 304). 

Orem betraktar egenvård som avsiktliga handlingar (deliberate actions) som 

individer utför själva för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. När 

sjukdomen inträffar kan den leda till att vi människor inte längre kan utföra 
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dessa avsiktliga handlingar för att uppfylla egenvårdskrav (self-care demand) 

och som följd uppstår det egenvårdsbrist (self-care deficit). Inom omvårdnaden 

innebär det för sjuksköterskan att hen ska se till att motivera och stödja 

patienten, helt eller delvis, för att denne ska återvinna sin egenvårdskapacitet 

(self-care agency), naturlig förmåga till egenvård, och därmed uppnå 

välbefinnande genom tillgodosedda behov (self-care requisites). Patienten (self-

care agent) ska delta i omvårdnaden så mycket som möjligt och 

sjukvårdspersonalen ska förstå vikten av att inte ingripa och låta patienten ta 

hand om åtgärder som gynnar hens hälsotillstånd (Orem, 1995, s. 104, 111-113, 

191, 212, 215-217, 222-229, 240-242). 

Som sjuksköterska ska man ha kunskap om att människor tar sig an olika 

roller beroende på deras sociala positioner. Därför är det viktigt att man 

tydliggör dessa roller där den kvalificerade sjukvårdspersonalen har ansvar för 

patientens hälsa liksom patienten har ansvar för sin egenvård (Orem, 1995, s. 

174-176, 212). 

Vid kroniska sjukdomar ligger ett stort ansvar hos patienten själv att hen 

utför egenvård. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att informera, utbilda 

samt motivera patienten. Dagens sjukvård påverkas mycket av tids- och 

personalbrist (Alwan, 2011) på grund av nedskärningar av finansiella resurser 

(Meraya, Raval & Sambamoorthi, 2015). Detta kan leda till en sänkt 

sjukvårdskvalité som i sin tur skapar otrygghet hos patienten som resulterar i 

dålig följsamhet (compliance). Relationen mellan sjuksköterska och patient kan 

också försämras av kommunikationsproblem, till exempel språkliga eller 

kulturella skillnader. En lösning till dessa problem kan vara att effektivisera 

sjukvården genom digitalisering som inte bara underlättar sjuksköterskans 

uppgifter men även ger bättre förutsättningar för egenvårdsstöd. Därför har det 

stor betydelse att undersöka patienters upplevelser av e-hälsa. 
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Syfte 

Syftet är att belysa patienters upplevelser av digitaliserat egenvårdsstöd vid 

diabetes, kroniska lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. 

 

Metod 

Detta arbete är en litteraturöversikt som utförs för att få en sammanfattning av 

studier på ett avgränsat område. Översikten fokuserar på studier med kvalitativ 

metod eftersom dessa syftar till att utforska patienternas upplevelser och kan 

därmed ge en bättre uppfattning om digitala verktyg (cf. Friberg, 2012, s. 99-

100, 135). 

Litteratursökning 

Artikelsökningar gjordes i databaserna PubMed och Cihahl då de ansågs vara 

de två främsta databaser för omvårdnadslitteratur. Sökord delades in i tre 

block. Det första blocket innehöll begrepp som förknippades med e-hälsa. Det 

andra blocket avsåg egenvård. Det tredje blocket innehöll benämningar för de 

fyra kroniska sjukdomarna. För översikt på sökord se bilaga 1. 

Inklusionskriterier 

De inklusionskriterier som tillämpades vid val av artiklar var kriterier relevanta 

för syftet. Det inkluderades artiklar med kvalitativ metod som baserades på 

upplevelser av en eller fler patientgrupper som hade diabetes, cancer, 

kardiovaskulära sjukdomar och/eller kroniska lungsjukdomar. 

Publiceringstiden avgränsades till 10 år, då e-hälsa inte var lika utvecklat och 

aktuellt område före den tiden, alla artiklar var skrivna på engelska.  

Urval 

Bland de artiklar som framkom lästes samtliga rubriker och relevans till syftet 

bedömdes (Urval 1). Abstrakt lästes och Ulrichsweb användes som verktyg för 

att kontrollera om tidskrifterna hade genomgått expertgranskning (Urval 2). 
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Artiklarna i Urval 3 

kvalitetsgranskades med hjälp av 

SBU:s (2014) Mall för kvalitativ 

forskningsmetodik där studiernas 

syfte, urval, datainsamling, analys 

och resultat analyserades med 

tonvikt på tydlighet, relevans och 

generaliserbarhet för att utvärdera 

studiens kvalitét och avgöra om 

artikeln skulle vara en pålitlig källa. 

Granskningen resulterades i 19 

artiklar med hög eller medelhög 

kvalité. För översikt på 

urvalsprocessen se figur 1 och bilaga 1. 

Litteraturanalys 

De valda studierna lästes noggrant flera gånger för att inget värdefullt 

datamaterial skulle förbises (Friberg, 2012, s. 127). Kvalitativ innehållsanalys 

tillämpades eftersom denna metod är anpassad för en djupare tolkning av ett 

fenomen (Danielson, 2012). För att analysera artiklarnas resultat och komma 

fram till gemensamma kategorier användes dataprogrammet NVivo, 

analysverktyg för kvalitativa forskningar. Programmet nyttjades för att 

organisera och samla text under koder. Nya koder formulerades under 

analysprocessens gång till inga nya hittades. Data arrangerades under liknande 

koder som sedan strukturerades till kategorier. Analysen pågick till all data 

bearbetades.  
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Etiska överväganden 

Vid en litteraturöversikt som detta arbete behövs sällan etisk prövning. Dock 

har denna uppsats inkluderat endast studier som är godkända av etisk 

kommitté för att respektera mänskliga rättigheter. Ett selektivt urval undveks 

och kritisk förhållningssätt upprätthölls under hela arbetets gång för att minska 

påverkan av eventuella förförståelsen och subjektivitet. 
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Resultat 

Litteratursökningen producerade relevanta studier som omfattade 

upplevelserna av olika sorters digitaliserade verktyg från smarttelefoner och 

olika applikationer för dessa till speciellt skapade program och mätinstrument 

kopplade till digitala stationer. Diabetes, kroniska lungsjukdomar, hjärt- och 

kärlsjukdomar samt cancer var representerade i dem. För översikt över de 

behandlade diagnoser och de genomförda interventionerna se tabell 1. Vid 

granskning och analys av studiernas resultat identifierades 4 huvudkategorier 

och 9 underkategorier. Se tabell 2. 

 

Tabell 1. Översikt över de representerade diagnoser och interventioner 

Artikel 
 

Diagnoser  Intervention 

 D
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Bender, Katz, Ferris & Jadad, 2013 
 

   X      X 

Breen, Kofoed, Ritchie, Dryden, Maguire, 

Kearney & Aranda, 2017 

 

   X   X    

Fairbrother, Pinnock, Hanley, McCloughan, 

Sheikh, Pagliari & McKinstry, 2013; 

 

 

 X     X    

Fairbrother, Ure, Hanley, McCloughan, 

Denvir, Sheikh & McKinstry, 2013 

 

  X    X    

Fitzsimmons, Thompson, Bentley & 

Mountain, 2016 

 

 X    X     

Fuji, Abbott & Galt, 2015 
 

X      X    

Georgsson & Staggers, 2017 
 

X     X X    

Gorst, Coates & Armitage, 2015 
 

 X     X    

Jennings, Powell, Armstrong, Sturt & Dale, 

2009 

 

X     X X    

Lie, Karlsen, Oord, Graue & Oftedal, 2017 
 

X     X X    

Lu, Chi & Chen, 2013 
 

X      X    

Mamykina et al., 2016 
 

X     X X    

Mathar, Fastholm & Sandholm, 2015 
 

 X    X X    

Nilsson, 2016 
 

X     X  X   

Nolan et al., 2015 
 

X        X  

Pludwinski, Ahmad, Wayne & Ritvo, 2016 
 

X      X    

Radhakrishnan, Xie & Jacelon, 2015 
 

 X X   X X    

Rogers, Kirk, Gately, May & Finch, 2011 
 

X     X X    

Shepard, Gonder-Frederick, Vajda & 

Kovatchev, 2012 

 

X      X    
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Tabell 2. Resultatets indelning i kategorier 

Huvudkategori Underkategori 
  

Patienters förhållningssätt till digitala 

hjälpmedel 

Digital utbildning för ökad insikt och kunskap 

Utvärdering av telemonitoreringens lämplighet 

Begränsningar som väcker negativa känslor 

Uppfattning av stöd 

Hur användarvänlighet betraktades 

  

Förutsättningar för säkerhet Vad kan innebära trygghet och självförtroende 

Återfunnen eller förlorad kontrollkänsla 

  

Samspel mellan patient och sjukvård Kommunikationens betydelse för individen 

Psykosociala faktorer i centrum 

  

Förändringar i uppfattningen  

1. Patienters förhållningssätt till digitala hjälpmedel 

1.1 Digital utbildning för ökad insikt och kunskap 

Digitaliserat egenvårdsstöd förbättrade följsamhet till egenvårdsplan genom att 

underlätta förståelse och utvärdering av hälsotillståndet. Detta stärkte 

patienternas insikt om sina roller som aktörer i omvårdnadsprocessen som i sin 

tur skapade en känsla av trygghet (Breen, Kofoed, Ritchie, Dryden, Maguire, 

Kearney & Aranda 2017; Fitzsimmons, Thompson, Bentley & Mountain, 2016; 

Gorst, Coates & Armitage, 2015; Lu, Chi & Chen, 2013; Mamykina et al., 2016; 

Pludwinski, Ahmad, Wayne & Ritvo, 2016). Att lära sig mer om sjukdomen och 

sitt eget hälsotillstånd uppmuntrade användarna till att ta en aktivare roll i sin 

egenvård och börja experimentera för att individanpassa den (Gorst et al., 2015; 

Mamykina et al., 2016; Nolan et al., 2015). 

Studiedeltagarna upplevde att utbildningen med hjälp av telehälsa ledde 

till ökad kunskap om sjukdom och sjukdomshantering (Georgsson & Staggers, 

2017; Gorst et al., 2015; Lu et al., 2013; Nilsson, 2016; Pludwinski et al., 2016). 
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Samtidigt var e-hälsa inte bara ett verktyg för utbildning om egenvård utan 

bidrog också till kunskaper om livsstilsförändringar, matvanor och fysiska 

effekter på kroppen som sjukdomen kunde leda till (Mamykina et al., 2016; 

Nilsson, 2016; Pludwinski et al., 2016). Interventionen ansågs understödja 

patientutbildningen och förståelsen kring behandlingen och biverkningar 

(Breen et al., 2017; Nilsson, 2016). 

I samband med en och samma intervention uttryckte deltagarna delade 

upplevelser kring information om egenvård då de tyckte att den var för 

generaliserad och andra tyckte att den var tillräcklig. Att ha all information om 

egenvård samlad på en och samma plats eller att få omedelbar återkoppling 

ansågs vara fördelaktigt och bekvämt. Deltagarna fick positiva upplevelser om 

patientutbildningen när den var anpassad till deras behov och var tillgänglig 

på olika sätt, elektronisk utrustning gynnade för egenvård genom att uppfylla 

dessa aspekter (Breen et al., 2017; Fairbrother, Pinnock, Hanley, McCloughan, 

Sheikh, Pagliari & McKinstry, 2013a; Nilsson, 2016; Pludwinski et al., 2016; 

Radhakrishnan, Xie & Jacelon, 2015). 

Vissa deltagare rapporterade att telehälsa bidrog i mindre utsträckning 

till deras kunskaper om sjukdom och egenvård, utan det var fysisk kontakt med 

hälsovården och egen erfarenhet som låg i grunden till att de kunde hantera 

sjukdomen (Mathar, Fastholm & Sandholm, 2015). Vissa patienter fick 

utbildning med hjälp av Telehälsa trots att de trodde att utbildningen skedde 

genom en vanlig tjänst (standard service) (Fitzsimmons et al., 2016). 

 

1.2 Utvärdering av telemonitoreringens lämplighet 

Till följd av interventionen upplevde studiedeltagarna positiva moment i sin 

egenvård samt i hanteringen av sjukdomsförloppet och relaterade 

biverkningar. Genom elektronisk dokumentation av egna värden främjade e-

hälsa ett tidigt ingripande innan en möjlig försämring som skulle ha kunnat 

leda till sjukhusinläggning. Användarna var mycket nöjda med 

telemonitorering då det hjälpte dem att ta kontroll över de parametrar som är 

signifikanta för just deras sjukdom. Tillfredsställelse över att vara mer 
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medveten och aktiv i egenvård betonades också. Deltagare kunde lättare 

anpassa omvårdnadsåtgärder efter de ändrade omständigheterna (Bender, 

Katz, Ferris & Jadad, 2013; Breen et al., 2017; Fairbrother et al., 2013a; 

Fitzsimmons et al., 2016; Fuji, Abbott & Galt, 2015; Georgsson et al., 2017; Gorst 

et al., 2015; Lu et al., 2013; Mamykina et al., 2016; Pludwinski et al., 2016; 

Radhakrishnan et al, 2015; Rogers, Kirk, Gately, May & Finch, 2011). 

Regelbundna provtagningar, såsom blodsocker vid diabetes och vitala 

parametrar vid KOL, och snabbt svar gav en förbättrad förståelse för 

hälsotillståndet, vilket många tyckte var postitivt eftersom de kände sig mer 

kunniga och välinformerade. Att se hur sin kropp fungerar minskade 

användarnas oro och osäkerhet samt uppmuntrade till användning av utvalda 

och anpassade egenvårdsstrategier (Fairbrother et al., 2013a; Fairbrother, Ure, 

Hanley, McCloughan, Denvir, Sheikh & McKinstry, 2013b; Fitzsimmons et al., 

2016; Fuji et al., 2015; Gorst et al., 2015; Lu et al., 2013; Mamykina et al., 2016; 

Pludwinski et al., 2016; Rogers et al., 2011). 

Samtidigt beskrev vissa patienter att de kände sig mer motiverade att 

genomföra de åtgärderna som förväntades av dem genom involvering i 

rapportering av sin egen status och fjärrövervakning av vårdpersonal. 

(Pludwinski et al., 2016; Rogers et al., 2011). Återkoppling och diskussioner gav 

en befriande känsla av att inte längre vara beroende av sina egna förmågor som 

patient (Fairbrother et al., 2013a). 

 

1.3 Begränsningar som väcker negativa känslor 

En del deltagare saknade individanpassning av digitaliserat egenvårdsstöd 

(Lie, Karlsen, Oord, Graue & Oftedal, 2017) medan andra förnekade att e-hälsan 

skulle ha hjälpt dem i sin egenvård trots att de erkände att den bidrog till en 

ökad uppmärksamhet vid eventuella försämringar av hälsotillståndet (Gorst et 

al., 2015). 

Vissa hade problem med att begripa vad interventionen gick ut på eller 

tyckte att interventionen var irrelevant. De varken förstod eller uttryckte en 

vilja för att förstå hur åtgärden påverkade deras hälsa. Dessutom var de mer 
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eller mindre övertygade om att e-hälsan främst gynnar sjukvårdspersonalen 

som behövde jobba mindre om patienterna själv skötte en del av vården (Lie et 

al., 2017; Rogers et al., 2011). 

Det visade sig också att patientens ålder hade direkt samband med 

upplevda svårigheter med tekniken (Radhakrishnan et al, 2015) som 

avspeglades i längre tidsåtgång vid hantering av den (Lu et al., 2013). 

Studiedeltagarna har också stött på problem med användning av webbsidor, 

såsom svårigheter med navigering och irritation i samband med detta, 

tidskonsumtion vid ifyllning av olika frågeformulär (Lie et al., 2017), 

registrering av konto (Bender et al., 2013) och inloggning (Fuji et al., 2015; Lie 

et al., 2017). Enligt deltagarna kan dessa svårigheter samt uppkomsten av fel 

förklaras i ostabil internetuppkoppling, låg internet hastighet (Fuji et al., 2015) 

eller låg datorkompetens bland deltagarna (Bender et al., 2013; Fuji et al., 2015; 

Radhakrishnan et al, 2015). 

En del patienter tyckte att de inte var i behov av e-hälsointerventionen på 

grund av att deras hälsotillstånd inte krävde det (Fuji et al., 2015; Rogers et al., 

2011). Dock var inte nödvändigtvis ett mindre frekvent nyttjande av e-hälsan 

ett tecken på minskat engagemang i egenvård (Rogers et al., 2011). 

 

1.4 Uppfattning av stöd 

Utbildningarna genomfördes på olika sätt, vissa patienter tog emot 

meddelanden via SMS som upplevdes positivt (Georgsson et al., 2017). När det 

gällde hur deltagarnas upplevelse av lärandeprocessen med hjälp av e-hälsa 

uppfattades den som rolig och uppmuntrande (Nilsson, 2016). 

Studiedeltagarna tyckte att telehälsa var ett enkelt verktyg för åtkomst till 

kunskap (Mathar et al., 2015). Som ledde till en känsla av säkerhet, kontroll och 

ökad förmåga att agera (Pludwinski et al., 2016). 

Stöd genom e-hälsa, som gav patienterna återkoppling och beröm för 

deras sätt att hantera sin hälsa, resulterade i positiva upplevelser (Lu et al., 2013; 

Mamykina et al., 2016; Pludwinski et al., 2016). 



 

13 
 

De patienterna som ville ta reda på mer information, fick nya symptom 

vid försämring eller ville få stöd kände sig motiverade till att använda sig av 

digitala hjälpmedel (Bender et al., 2013; Nilsson, 2016). 

 

1.5 Hur användarvänlighet betraktades 

I hälften av alla analyserade studier visade det sig att patienterna upplevde 

tekniken som lättanvändbar (Bender et al., 2013; Breen et al., 2017; Fairbrother 

et al., 2013a; Fairbrother et al., 2013b; Fitzsimmons et al., 2016; Jennings, Powell, 

Armstrong, Sturt & Dale, 2009; Pludwinski et al., 2016; Radhakrishnan et al, 

2015; Rogers et al., 2011). I några fall uppgav deltagarna svårigheter med att 

förstå hur tekniken fungerade (Lu et al., 2013; Nolan et al., 2015) samt hur 

information relaterad till egenvård genererades (Nolan et al., 2015; Shepard, 

Gonder-Frederick, Vajda & Kovatchev, 2012). 

Visuella hjälpmedel och varierad presentation av information föredrogs 

och ökade deltagarnas intresse för att vilja lära sig mer (Georgsson et al., 2017; 

Nilsson, 2016). Barn tyckte att det var roligt och uppmuntrande att använda sig 

av hälsostödjande digital utrustning (Nilsson, 2016). 

Trots ett antal brister och hinder vid användning av e-hälsa rapporterades 

det i olika studier ett antal fördelar, såsom hur enkelt det var att se förändringar 

i sjukdomsförloppet över tiden (Fuji et al., 2015), tillgängligheten av 

information om deltagarnas sjukdomsstatus från olika håll (Fitzsimmons et al., 

2016) och ansamling av all information om sjukdomstillståndet på en och 

samma plats (Georgsson et al., 2017). Flertal deltagare ville även bidra med 

olika förslag om hur man kunde förbättra den tekniska delen av e-hälsa (Breen 

et al., 2017; Georgsson et al., 2017). 

2. Förutsättningar för säkerhet 

2.1 Vad kan innebära trygghet och självförtroende 

Patienterna tyckte att e-hälsa ökade deras självförtroende och gav en känsla av 

trygghet med delat ansvar. Säkerhetskänslan var mest uttalad hos 

ensamstående patienter som övervakades med hjälp av digitala verktyg och 
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kunde direkt komma i kontakt med sjukvårdspersonal. Fjärrkonsultation via 

digital utrustning upplevdes som tillgänglig och att det alltid fanns någon som 

brydde sig. Patienterna uppgav att en dygnetrunts övervakning även lugnade 

deras närstående (Breen et al., 2017; Fairbrother et al., 2013a; Fairbrother et al., 

2013b; Fitzsimmons et al., 2016; Gorst et al., 2015; Jennings et al., 2009; Lu et al., 

2013; Mathar et al., 2015; Pludwinski et al., 2016; Radhakrishnan et al, 2015; 

Rogers et al., 2011). 

Digitaliserade hjälpmedlen bidrog till ökad självsäkerhet i patienternas 

egenvård (Breen et al., 2017; Fairbrother et al., 2013a; Gorst et al., 2015; Lu et al., 

2013; Mamykina et al., 2016; Pludwinski et al., 2016). 

Användarna kände sig avslappnade och säkra på att kunna följa sina egna 

värden, förstå vad som händer med kroppen samt att sjukvårdspersonal också 

hade tillgång till informationen (Fairbrother et al., 2013a; Fairbrother et al., 

2013b; Fitzsimmons et al., 2016; Fuji et al., 2015; Gorst et al., 2015; Rogers et al., 

2011). 

Delade åsikter förmedlades angående telemonitorering. En del 

uppfattade det som en obehaglig känsla av konstant övervakning medan andra 

upplevde det mer som en välvillig uppmärksamhet (Gorst et al., 2015; 

Pludwinski et al., 2016). 

Vissa uttryckte en oro gällande maskinens pålitlighet och en viss rädsla 

för att den ska gå sönder. De gamla befintliga metoderna upplevdes mer 

betryggande. I en studie, där ett digitalt verktyg gav råd för egenvård lyftes ett 

önskemål om att apparaten ska vara mer individanpassad och att den ska ta 

hänsyn till patientens särskilda egenskaper och livsstil (Fuji et al., 2015; Lu et 

al., 2013; Shepard et al., 2012). 

 

2.2 Återfunnen eller förlorad kontrollkänsla 

Användningen av digitala verktyg ledde till ökad insikt om hälsotillståndet och 

en känsla av kontroll. Kunskapen och sjukvårdspersonalens förhöjda 

tillgänglighet gav användarna en känsla av självständighet. Att kunna hantera 

sin egen sjukdom värderades högt av användarna, vilket satte dem i 
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maktposition gentemot vårdpersonalen (Breen et al., 2017; Fairbrother et al., 

2013a; Fuji et al., 2015; Georgsson et al., 2017; Gorst et al., 2015; Mathar et al., 

2015; Pludwinski et al., 2016; Rogers et al., 2011). 

Jämfört med e-hälsoprogram som inriktar sig på stöd för patienter 

upplevde användarna att i face-to-face stödgrupper och på icke-anonyma 

sociala medier kunde de inte få lika stor kontroll över interaktionen med andra 

personer på grund av svårigheten med att reglera hur mycket personlig 

information som delades och med vem (Bender et al., 2013). 

En del patienter höll inte med om att e-hälsoåtgärden skulle ha ökat deras 

kontroll över situationen och överlät all ansvar för hälsotillståndet till 

sjukvården (Fairbrother et al., 2013b). Egenvårdsstöd genererat av ett digitalt 

verktyg utmanade däremot deltagarnas vilja att lämna över kontrollen och tron 

för systemet. Användning av dessa verktyg i hemmet medförde att patienterna 

upplevde att de gjorde jobbet åt vårdpersonalen utan att ha ansvar eller 

förmåga att påverka utgången av vården (Rogers et al., 2011; Shepard et al., 

2012). Vid akut försämring kunde ingen hjälp från digitala verktyg förväntas 

(Mathar et al., 2015). 

3. Samspel mellan patient och sjukvård 

3.1 Kommunikationens betydelse för individen 

Patienterna uppskattade att det fanns ytterligare en kommunikationsväg med 

vårdpersonal som kunde svara snabbt, och upptäckte fördelen med att kunna 

ta upp saker som de normalt sätt inte skulle ha förmått sig att prata om. 

Patienterna tyckte vidare att det var lättare att hålla reda på vad hen vill 

diskutera med läkaren om all data samlas, sparas eller skickas iväg direkt. 

Metoden blev väldigt uppskattad av patienter då den sparade både resurser 

och tid. (Breen et al., 2017; Georgsson et al., 2017; Jennings et al., 2009; Lie et al., 

2017; Lu et al., 2013; Pludwinski et al., 2016). 

Textmeddelanden ansågs vara den mest användbara funktionen. 

Användarna tyckte att Telehealth förbättrade kontakten mellan patient och 

sjukvårdspersonal och, vid vissa interventioner, patienterna emellan. De 
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upplevde att de fick mer uppmärksamhet och snabbare åtgärder samtidigt som 

kommunikation var snabbare (Fairbrother et al., 2013a; Gorst et al., 2015; 

Jennings et al., 2009; Mamykina et al., 2016). 

Patienter rekommenderade online socialt nätverk som en komplettering. 

Det kändes positivt att veta att man inte var lämnad ensam med sitt besvär samt 

möjligheten att kunna utbyta åsikter (Bender et al., 2013; Jennings et al., 2009). 

Deltagarna kunde bygga upp en trygg relation genom 

telekommunikation. Dock fanns det patienter som hade lättare för att knyta an 

till personer som de träffat i verkliga livet på grund av att konversationer via 

internet inte alltid var motiverande och kunde leda till missuppfattningar i 

kommunikationen (Bender et al., 2013; Pludwinski et al., 2016). 

Vissa deltagare föredrog att ha personlig kommunikation med 

sjuksköterskan eftersom de ville se personen de pratar med i ögonen, eller för 

att de inte var så skickliga användare av digitala verktyg. Det togs även upp att 

skriftliga konversationer var sämre eftersom vissa patienter hade det lättare att 

uttrycka sig muntligt. Däremot tyckte andra att skriftliga meddelanden var mer 

genomtänkta och därmed kunde de framföra innebörden effektivare (Lie et al., 

2017; Radhakrishnan et al, 2015). 

Trots att många upplevde utmaningar med elektroniken tyckte de ändå 

att detta endast var ett försumbart problem. Det verkade vara acceptabelt att ha 

tekniska svårigheter i en e-hälsointervention. Ett förslag var att de gärna hade 

velat skriva fria textmeddelanden när det passade dem istället för att ha 

strukturerad rådgivning (Lie et al., 2017). 

Vidare nämndes det i flera olika studier uppkomsten av problem i 

konversationen med sjuksköterskorna (Lie et al., 2017) och med andra deltagare 

(Bender et al., 2013). På grund av detta var deltagarna tvungna att skicka om 

meddelanden men dessa handlingar betraktades som acceptabla i lika mån som 

att ändra webbläsaren för att komma åt webbsidan (Lie et al., 2017). 
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3.2 Psykosociala faktorer i centrum 

Digitala verktyg tycktes ge en förbättrad kommunikation med familj och 

närstående samt assisterade till utbildningar om sjukdomen och bieffekter. 

Sjuksköterskor som kom i kontakt med patienter från distans informerade 

patienter regelbundet och gav konstant feedback. Vårdkontakten blev därmed 

mer frekvent vilket gjorde att människorna kände sig tryggare och hävdade att 

de upprätthöll en nära relation med vårdpersonalen via e-hälsa vilket gav 

emotionell lycka. Många upplevde vården som lämpligare och mer 

individanpassad i och med en fortare problemlösning och återkoppling. (Breen 

et al., 2017; Fairbrother et al., 2013a; Fitzsimmons et al., 2016; Gorst et al., 2015; 

Jennings et al., 2009; Lu et al., 2013; Pludwinski, et al., 2016; Radhakrishnan et 

al, 2015). De flesta höll även med om att de skulle behöva komma in på 

sjukhuset för medicinska prover mer sällan (Georgsson et al., 2017). 

Televideokonsultationer beskrevs som både nöje och avkoppling från de 

stressiga och gråa vardagarna. De som var isolerade hittade en ny meningsfull 

sysselsättning i det dagliga livet när de blev involverade i e-hälsoåtgärder. 

Förändringen från face-to-face kontakt innebar inte lika stora problem som 

många trodde i början och efter interventionen tyckte patienterna att televård 

skulle kunna vara en lämplig ersättare för standardvård. En av de viktigaste 

fördelarna med televården var att de fick stöd från en och samma person varje 

gång de kom i kontakt med sjukvården. De som har genomgått 

telehälsointerventionen kunde identifiera den enda vårdaren som har besökt 

dem. Däremot de som mottog standardiserad sjukvård rapporterade att de 

besöktes av tre olika vårdpersonal och patienterna kunde inte identifiera någon 

av dem eftersom det inte kändes rätt att fråga vilka de var. (Fitzsimmons et al., 

2016; Mathar et al., 2015; Rogers et al., 2011). 

Det fanns tydliga tecken på att sociala interaktioner värderades högt vid 

hembesök eftersom det fanns många som saknade den mänskliga kontakten i 

televården, trots att de var medvetna om att det inte hade någon betydelse för 

deras hälsotillstånd uppskattades ett personligt samtal ändå (Bender et al., 

2013; Fitzsimmons et al., 2016; Gorst et al., 2015; Radhakrishnan et al, 2015). 
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Däremot tyckte vissa patienter att de rentav får sämre vård just på grund av att 

e-hälsa är opersonligt (Gorst et al., 2015; Radhakrishnan et al, 2015). 

En del tyckte att åtgärder med digitala verktyg är alldeles för 

tidskonsumerande och att de inte har tid med det, utan ville hellre fokusera på 

andra sjukdomar som krävde större uppmärksamhet eller andra personliga 

ansvarsområden (Lie et al., 2017). 

Standardvårdade patienter uppskattade patientutbildningen som de 

hade fått från sjukvårdspersonalen. Enligt vårdpersonalen gav de samma 

utbildning för telehälsogruppen men deltagarna i den bekräftade aldrig det vid 

intervjuerna (Fitzsimmons et al., 2016). 

Andra var inte lika tillfredsställda med kvalitén av information från 

sjukvården. De ansåg att traditionell vård inte är den bästa informationskällan. 

De påstod att kunna föra en effektivare konversation online dessutom kunde 

man knyta starka sociala kontakter när man upptäckte att man inte är själv med 

sina problem och kunde ta kontakt med människor i liknande situation (Bender 

et al., 2013; Jennings et al., 2009). 

En kompromiss enligt patienterna skulle vara att ha e-hälsokontakt med 

sjukvårdspersonal som de redan känner. Det var många som gärna involverade 

familjemedlemmar också i digitaliserat egenvårdsstöd samt önskemål om 

närståendes större deltagande uttrycktes (Fairbrother et al., 2013b; Mamykina 

et al., 2016; Nilsson, 2016). 

4. Förändringar i uppfattningen 

I några studier tyckte patienter att e-hälsoåtgärden inte krockade med andra 

aktiviteter och det var lätt att vänja sig vid de nya rutinerna. De blev så pass 

vana vid de digitala hjälpmedlen att till slut ville de inte bli av med apparaterna 

(Breen et al., 2017; Fitzsimmons et al., 2016). 

De kände sig motiverade till gynnsamma beteendeförändringar i form av 

förbättrade matvanor tack vare en djupare insikt, att patienterna lättare kom 

igång med träning eller blivit bättre på läkemedelhantering med hjälp av 

påminnelser. Vissa tyckte att en apparat fungerade bättre än sin egen läkare. 
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Patienter ville ofta få stöd från närstående när de har genomgått en 

livsstilförändring. Många behöll förändringar, som ledde till positiva 

hälsoresultat, efter att studien var genomförd och interventionen var slut 

(Fitzsimmons et al., 2016; Fuji et al., 2015; Georgsson et al., 2017; Lu et al., 2013; 

Mamykina et al., 2016; Pludwinski et al., 2016). 

Även om i början upplevdes e-hälsoåtgärden som en övervakning i 

hemmet som konstant iakttog patienten utvecklades detta till att de själva tog 

initiativet i sin egenvård när användarna upptäckte fördelarna av att ha koll på 

sin egen hälsa. Att studera sina egna värden bidrog till att patienter blev mer 

benägna att söka hjälp i tid. Tidigare kunde det dröja länge till de var så pass 

sjuka att det kändes befogat att söka sjukvård, men med hjälp av e-hälsa 

behövde de inte vänta på en uttalad försämring utan sökte sjukvård redan när 

de började få avvikande värden (Gorst et al., 2015; Pludwinski et al., 2016). 

Telemonitoring var till stor hjälp för de som inte antecknat sina värden 

tidigare utan bara försökt att komma ihåg dem. Nu blev allting organiserat och 

dokumenterat. Förändringarna som patienterna hade genomgått underlättade 

och främjade deras egenvård och den upplevdes mer individanpassad (Fuji et 

al., 2015). 

Några tyckte däremot att e-hälsoåtgärden var bara ett till obligatoriskt 

moment som läggs på alla andra rutiner som måste göras och att det krockar 

med andra dagliga aktiviteter (Fitzsimmons et al., 2016; Fuji et al., 2015; Mathar 

et al., 2015). 

Enbart sjukdomen innebar inte så stora förändringar som själva 

åtgärderna och det fanns patienter som tyckte att de redan hade ett fungerande 

sätt att hantera sina liv och anpassa det till sjukdomen. Den förändrade 

livsstilen vägde inte upp mot svårigheterna som e-hälsan medförde, åtgärderna 

verkade irrelevanta för vissa personer som inte kände sig sjuka nog för att 

behöva genomföra de meningslösa och tidskrävande procedurerna. I dessa fall 

använde patienterna sig av sina standardrutiner och dessutom behövde de 

engagera sig i e-hälsoåtgärden också, vilket därför uppfattades som onödig 

dubbelinsats (Fuji et al., 2015; Lie et al., 2017; Rogers et al., 2011). 
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När det gäller att uppnå ett visst omvårdnadsmål kan det också kännas 

mer motiverande att få träffa en sjuksköterska personligen än att kommunicera 

via elektrisk utrustning (Lie et al., 2017). 

Att konsultera sjukvårdpersonal med hjälp av digitala verktyg ansågs 

inte lika bindande som ett bokat möte på vårdcentralen. Detta upplevdes som 

en avsaknad av den disciplinerande effekten (Lie et al., 2017). 

Efter interventionen när e-hälsoapparaterna tagits bort hade patienter 

delade åsikter och känslor. Vissa var lättade att det obligatoriska extra 

momentet togs bort från deras liv medan vissa upplevde det som en stor förlust. 

Separationsångesten från standardiserad service var inte lika påtaglig men 

några uttryckte tomhetskänsla (Fitzsimmons et al., 2016). 

I de flesta fall innebar e-hälsoåtgärden en extra trygghet och orsakade 

inga större förändringar för patienterna som sökte sjukvård (Rogers et al., 2011). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Eftersom uppsatsens teoretiska referensram lyfter fram vikten av stöd vid 

egenvård kunde inte dess påverkan på analys- och tolkningsprocessen 

undvikas. Under arbetets gång riskerade förförståelsen styra syftets fokus både 

vid val av artiklar och deras sammanställning. Trots att objektivitet 

eftersträvades fanns möjligheten att den teoretiska referensramen vinklade 

tolkningen och synsättet. 

Vid artikelsökningen i databasen Cinahl användes inte sökord för 

kroniska sjukdomar eftersom vid provsökningar visade det sig att 

exkluderingen av dessa ord gav flera träffar där även relevanta studier fanns 

med. Det bedömdes att detta inte påverkade resultatet eftersom en bred 

blocksökning på dessa begrepp tillämpades vid PubMed sökningen. Eftersom 

de två databasernas sökmotor fungerade annorlunda anpassades sökningen 

efter de rådande förhållandena i respektive databas. 

Artiklarnas struktur hade betydelse vid kvalitetsgranskningen i och med 

att vissa av dem hade välbeskrivna tillvägagångssätt medan andra inte höll 

samma standard. Detta var avgörande vid den slutgiltiga bedömningen av 

artiklarnas kvalitét. För mer detaljerad översikt på artiklarnas bedömning se 

bilaga 2. 

Användning av programmet NVivo förkortade analysprocessen och 

bidrog till ett mer strukturerat arbetssätt. Programmet är utformat så att till och 

med oerfarna forskare har det lätt att använda det. Även sammanställning av 

resultat blev enklare på grund av bättre organisation av teman. NVivo 

minimerade också risken att värdefull data missades eller förlorades samt 

uppkomsten av eventuella fel vid analys eftersom all data var tillgänglig och 

samlad på en och samma plats. 

De presenterade studierna tillämpade interventioner anpassade efter 

respektive kronisk sjukdom. Till exempel de flesta artiklar om diabetes och 

KOL fokuserade på telemonitorering medan studierna om cancer inriktade sig 
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på smärta och hantering av biverkningar med assistans av online sociala 

nätverk. 

Artiklarnas resultat och hur utförligt de var beskrivna kunde påverkas av 

vilken typ av datainsamling forskarna använde sig av. Studierna som baserades 

på kvalitativa frågeformulär uppfattades behandla patienternas upplevelser 

ytligare medan djupgående intervjuer gav en mer detaljerad beskrivning. 

Anledningen till att denna studie bara behandlar fyra grupper av 

kroniska sjukdomar är att begränsa studieområdet och därmed kunna göra en 

djupare undersökning på ett avgränsat ämne. 

I beskrivningen av resultat från olika studier kunde även information om 

vilka interventioner som forskarna använde sig av ha inkluderats, deltagarnas 

ålder samt deras utbildning. Detta skulle underlätta uppfattningen av upplevda 

svårigheter som deltagare i studierna har stött på, även de framförda positiva 

aspekterna skulle kunna uppfattas på ett annat sätt. För att få ett bredare 

perspektiv på upplevelserna om digitaliserat egenvårdsstöd föreslås 

undersökning med alla kroniska sjukdomar inkluderade. Detta skulle öka 

generaliserbarheten. 

Denna studie är inte avsedd för att dra generaliserbara slutsatser på 

grund av de ovannämnda begränsningar, syftet var endast att belysa olika 

upplevelser i ett brett spektrum. 

Uppsatsens identifierade problemområde var e-hälsans påverkan på 

människors erfarenheter av sjukvården. Det presenterade resultatet bekräftade 

de förformulerade antaganden om möjliga upplevelser av elektroniska verktyg 

vid egenvård, det vill säga att effektivisering av sjukvården genom 

digitalisering ger bättre förutsättningar för egenvårdsstöd. Dessutom kan 

resultatet av detta arbete ligga till grund för framtida studier som syftar till att 

förbättra e-hälsa. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka patienternas upplevelser av 

digitaliserat egenvårdsstöd vid kroniska sjukdomar. Resultatet visade att 

patienter hade blandade uppfattningar kring användandet av e-hälsa. Det 

framkom tydliga positiva upplevelser angående förbättrade möjligheter till 

egenvård. Den personcentrerade patientutbildningen ledde till att kroniskt 

sjuka människor kunde stärka sin egenvårdskapacitet som anses vara en 

hörnsten i Orems omvårdnadsteori (Orem, 1995, s. 212). Den ökade tryggheten 

(requisites) bidrog till självsäkerhet som i sin tur medförde större delaktighet 

för patienterna i sin egenvård. En snabbare kommunikationshastighet, trots 

distans från vårdenhet, framstod som en förutsättning till nöjdhet med vården. 

Negativa aspekter av e-hälsa omfattade oftast psykosociala faktorer såsom 

avsaknaden av personliga kontakter. 

Evidens pekar däremot på att närvaro inte är avgörande för skapande av 

personliga kontakter. En stabil och nära kontakt kan också upprättas genom 

digitala verktyg. Tillgänglighet och lyhördhet kännetecknar goda personliga 

förhållanden, dessa moment kan uppfyllas med hjälp av lämplig utrustning 

även från distans (Chung, 2014; Eysenbach, Powell, Englesakis, Rizo & Stern, 

2004; Griffiths, Calear & Banfield, 2009). 

Frustrerande teknologi innebar stora svårigheter för patienterna. 

Processen som var avsedd att förenkla vardagen uppnådde motsatt effekt då 

patienter behövde besväras med komplicerade apparater. Det kan onekligen 

påstås att datakunnighet är att föredra vid hantering av elektronisk utrustning 

(Tang, Ash, Bates, Overhage & Sands, 2006).  Även om man är relativt bra på 

att hantera datorer kan man uppleva obehag av att vara alldeles för blottad för 

okända via internet (Demiris, 2006). Vård som baseras på teknologi hindrar 

därmed en del personer från att få hjälp, stöd och motivation. Om 

grundläggande behov (self care requisites) av dessa punkter inte uppfylls kan 

egenvårdsbrist (self-care deficit) uppstå (Orem, 1995, s. 191, 240). Det bör vara 

sjuksköterskans uppgift att med hjälp av utbildning skapa förutsättningar för 

användning av digitaliserat egenvårdsstöd. 
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Åldern visade sig vara en avgörande faktor för hur e-hälsa upplevdes. 

Vissa äldre patienter uppfattade digitala verktyg som svårhanterliga (Lober, 

Zierler, Herbaugh, Shinstrom, Stolyar, Kim & Kim, 2006). Detta måste 

uppmärksammas av sjuksköterskan vid patientundervisning för att på bästa 

sätt kunna anpassa sjukvården efter äldres individuella egenskaper. Här 

tillämpas Orems omvårdnadsteori som förklarar hur vårdaren kan kompensera 

den saknade delen av egenvårdskravet (self-care demand), som anses vara 

högre hos äldre än yngre patienter, för att stödja äldres egenvårdskapacitet 

(self-care agency) och minimera uppkomsten av egenvårdsbrist (self-care 

deficit) (Orem, 1995, s. 191, 212, 240). På samma sätt krävs det anpassning av 

teknologi för yngre patienter. Den patientkategorin behöver roliga och 

uppmuntrande hälsostödjande digitala utrustning (Jönsson, Hallström & 

Lundqvist, 2010). Sjuksköterskan bör sträva efter att använda rätt verktyg för 

rätt ålder samt anpassa dem relaterat till patientutbildning. 

När patienter inte var nöjda med de existerande systemen kom de gärna 

med olika förslag om hur man kunde förbättra e-hälsoaspekten. I sådana fall är 

det viktigt att vara mottaglig för patienternas önskemål för att inkludera dem i 

hälso och sjukvården som aktörer (self-care agents).  Dessutom innebär det att 

sjuksköterskan stödjer patienternas autonomi och självbestämmanderätt vilket 

ska eftersträvas enligt omvårdnadsteorin (Orem, 1995, s. 222). 

Resultatet tyder på att komponenter som utbildning, sociala kontakter 

och monitorering bidrar till konsekvenser som kunskapsutveckling, känsla av 

samhörighet och upplevd trygghet. Dessa moment är viktiga att ta hänsyn till 

när man formar e-hälsan i framtiden vilket är högaktuellt i synnerhet att Sverige 

siktar på att bli bäst inom e-hälsa år 2025 (Socialdepartementet & Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2016). 

Nya metoder och teknik kan upplevas främmade som kan skapa 

frustration och otrygghet. Användning av digitaliserade hjälpmedel inom 

vården kan innebära paradigmskifte och leda till förändrade uppfattningar om 

både sjukdom och hälsa. Likväl som all ny process kan detta också orsaka 

svårigheter inledningsvis men genom att börja förstå och samla ihop 
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information om hur något nytt fungerar så har teoretisk kunskap börjat lägga 

grund för förbättrade framtida lösningar. 

Författarna till denna uppsats anser att e-hälsa är utvecklingens nästa 

steg. Att implementera något nytt kan ta tid och det är en viktig uppgift att vara 

mottaglig och att ha ett öppet sinne för förändringar. 

 Genom att känna till vilka möjligheter e-hälsa bär med sig skulle 

sjuksköterskan kunna stödja patientens egenvårdskapacitet. Dessutom skulle 

e-hälsa kunna involveras i sjukdomsförebyggande arbeten.  

Som det framgår av resultaten står E-hälsa inte på egna ben och kommer 

kanske aldrig att göra det. Den anses mer som en komplettering till traditionell 

sjukvård. Även om den moderna tekniken tar över och sjukvården baseras helt 

och hållet på digitalisering kan man inte komma ifrån hur viktigt det är för 

välbefinnandet att upprätthålla personliga relationer. Trots att man kan ana att 

elektroniska verktyg ska användas i större utsträckning, hur detta påverkar de 

mänskliga kontakterna i längden återstår att se. 
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Kvalitativ 

innehållsanalys 

Barnen anser att flera 

olika utbildningsmetoder 

är fördelaktiga. 

Kombination av 

undervisningsverktyg 

och utbildningsstrategier, 

inklusive samtal med 

diabetessjuksköterskor, 

och användning av appar 

främjar 

nydiagnostiserade barns 

inlärning om typ 1 

diabetes samt dess 

egenvård. 

Hög 

Mamykina 

et al. 

 

2016 

 

USA 

 

Structured 

scaffolding for 

reflection and 

problem solving 

in diabetes self-

management: 

qualitative 

Att undersöka 

subjektiva 

erfarenheter 

och 

engagemang 

med ett nytt 

elektroniskt 

Semi-

strukturerade 

intervjuer, face-

to-face eller via 

telefon (n=15) 

 

De kvalitativa 

intervjuerna tyder på att 

individer använde 

MoDD för att följa stegen 

i 

problemlösningsprocesse

n, från att 

Medel 
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PubMed study of mobile 

diabetes 

detective 

verktyg för att 

underlätta 

utvärdering 

och 

problemlösnin

g för individer 

med typ 2-

diabetes, 

Mobile 

Diabetes 

Detective 

(MoDD). 

Induktiv 

tematisk analys 

identifiera problematiska 

blodsockermönster, till 

att utforska vad som 

utlöser ett beteende som 

bidrar till dessa mönster, 

att välja alternativa 

beteenden för att 

förbättra kontroll över 

blodsockerkurvan. 

Pludwinsk

i, Ahmad, 

Wayne & 

Ritvo 

 

2016 

 

Kanada 

 

PubMed 

Participant 

experiences in a 

smartphone-

based health 

coaching 

intervention for 

type 2 diabetes: 

A qualitative 

inquiry 

Att undersöka 

erfarenheter 

av människor 

som 

diagnostiserad

es med typ 2 

diabetes och 

som deltog i 

en 

intervention 

med fokus på 

tillhandahålla

nde av 

smartphone 

och själv-

övervaknings 

mjukvara. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer (n=11) 

 

Tematisk analys 

Fyra huvudteman som 

beskriver deltagarnas 

erfarenhet:  

1. Användning av 

smartphone i samband 

med förändring av 

hälsorelaterat beteende 

2. Relation mellan 

hälsorådgivare och 

patient assisterades av 

smartphone användning 

3. Beskrivning av 

övergripande 

uppfattning om 

interventionen 

4. Svårigheter med 

egenvård av diabetes typ 

2 utifrån patienternas 

perspektiv. 

Medel 

Gorst, 

Coates & 

Armitage 

 

2015 

 

UK 

 

PubMed 

“It's sort of a 

lifeline”: 

Chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease patients' 

experiences of 

home telehealth 

Att utforska 

övertygelser 

och 

uppfattningar 

hos patienter 

med KOL som 

för närvarande 

använder 

telehealth 

hemma och 

som inte deltar 

i någon annan 

studie. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer (n=8) 

 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys 

Fyra överordnade teman 

presenteras:  

1. Upplevd trygghet som 

en fördel av att vara 

”övervakad” 

2. Lärande om 

hälsotillståndet och 

effekterna av 

egenvårdsbeteende 

3. Aktivt engagemang i 

hälsovårdstjänster och 

bättre tillgång till 

hälsovård 

4. Utvärdering vikten av 

personlig vård. 

Medel 

Radhakris

hnan, Xie 

& Jacelon 

 

2015 

 

Unsustainable 

home telehealth: 

A Texas 

qualitative 

study 

Att undersöka 

orsakerna till 

den inledande 

adoption och 

eventuell 

minskning av 

Semi-

strukturerade 

intervjuer (n=9) 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Resultatanalys 

genererade 5 teman som 

representerar nedgången 

av telehälsoprogrammet:  

1. inverkan på 

patientcentrerad resultat  

Hög 
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USA 

 

PubMed/C

inahl 

det tioåriga 

telehälsoprogr

ammet och att 

identifiera 

hinder och 

hjälpmedel för 

att 

upprätthålla 

det 

programmet. 

2. kostnadseffektivitet  

3. patient - 

hälsovårdspersonal och 

interprofessional 

kommunikation  

4. teknologisk 

användbarhet  

5. hemhälsovårdskultur 

Nolan et 

al. 

 

2015 

 

UK 

 

PubMed 

Patient reactions 

to a web-based 

cardiovascular 

risk calculator in 

type 2 diabetes: 

a qualitative 

study in 

primary care 

Att undersöka 

typ 2 diabetes 

patienters 

reaktioner på 

en web-

baserad 

kalkylator som 

beräknar 

risker för 

hjärt- och 

kärlsjukdomar

. 

Fokusgrupper 

(n=15), 

användbarhetste

stning av 

kalkylatorn 

(n=5) och semi-

strukturerade 

intervjuer (n=16) 

 

I första hand 

tillämpades 

iterativ process 

både för 

fokusgrupper 

och intervjuer. 

Därefter 

analyserades 

fokusgruppsinte

rvjuer med 

framework 

analys 

och  individuell

a intervjuerna 

med tematisk 

analys. 

Teman som 

sammanställdes: 

1. Förståelse av 

informationen som 

presenterades i 

programmet 

2. Emotionella reaktioner 

på riskanalysen 

3. Acceptans av att den 

presenterade 

informationen om 

riskerna var relevant 

4. Relevans av möjliga 

sjukdomsutfall 

5. Upplevda fördelar och 

nackdelar av agerandet 

6. Övergripande 

reflektioner 

Hög 

Fuji, 

Abbott & 

Galt 

 

2015 

 

USA 

 

PubMed 

A qualitative 

study of how 

patients with 

type 2 diabetes 

use an electronic 

stand-alone 

personal health 

record 

Att undersöka 

hur patienter 

med typ 2 

diabetes 

använde 

Personal 

Health 

Records för att 

hantera deras 

diabetes 

relaterad 

hälsoinformati

on för 

egenvård. 

Personliga semi-

strukturerade, 

open ended 

intervjuer eller 

via telefon 

(n=59) 

Bortfall: 13 (6 st 

hörde ej av sig, 7 

st ville bli 

exkluderade) 

 

Iterativ process, 

kontent analys 

och framework 

(ramanalys?) i 

vissa fall 

Nio teman uppstod 

varav 3 positiva: 

1. Fullständig och 

tillgänglig 

dokumentation 

2. Ökad medvetenhet 

3. Beteendeförändringar 

Och 6 negativa: 

4. Brist på insikt och 

förstånd 

5. ”Jag skulle ha använt 

det om jag var sjukare.” 

6. Ekonomiska, 

infrastrukturella eller 

datakunskap hinder 

7. Brist på patient-

vårdare engagemang 

Hög 
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8. Dubbeldokumentation 

9. Integritet- och 

säkerhetsbekymmer 

Bender, 

Katz, 

Ferris & 

Jadad 

 

2013 

 

Kanada 

 

PubMed 

What is the role 

of online 

support from 

the perspective 

of facilitators of 

face-to-face 

support groups? 

A multi-method 

study of the use 

of breast cancer 

online 

communities 

Att undersöka 

betydelsen av 

online 

föreningar ur 

bröstcanceröv

erlevarnas 

perspektiv, 

som är 

diskussionsled

are för face-to-

face 

stödgrupper. 

Tvärsnittsstudie 

med enkät 

(n=73) utav dem 

deltog vissa i 

kvalitativa 

intervjuer face-

to-face (1 st) 

eller via telefon 

(11 st) (n=12) 

 

Enkätresultat 

analyserades 

genom 

deskriptiv 

statistik, 

intervjuerna 

bearbetades 

genom 

deskriptiv 

tolkande analys 

 

Online föreningar 

användes av 31,5%, 

mestadels under 

behandling (73,9%), 

dagligen eller veckovis 

(91,3%), främst för 

information (91,3%) och 

symptomhantering 

(69,6%) och mindre för 

emotionellt stöd (47,8%). 

Skälen för att inte 

använda var brist på 

behov (48,0%), self-

efficacy (självförtroende) 

(30,0%), förtroende 

(24,0%) och medvetenhet 

(20,0%). Respondenter 

använde online 

föreningar för att hantera 

ouppfyllda behov under 

perioder av stress och 

osäkerhet. 

Hög 

Fairbrothe

r, Pinnock, 

Hanley, 

McClough

an, 

Sheikh, 

Pagliari & 

McKinstry 

 

2013 

 

UK 

 

PubMed 

Exploring 

telemonitoring 

and self-

management by 

patients with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease: a 

qualitative 

study 

embedded in a 

randomized 

controlled trial 

Att undersöka 

patienternas 

och 

sjukvårdperso

nalens syn på 

egenvård 

relaterat till 

tele-

övervakning 

hos KOL 

drabbade. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer av 

patienter (n=38) 

och 

sjukvårdsperson

al (n=32) 

 

Framework 

analys 

Patienter ansåg att tele-

övervakning främjade 

egenvård genom att öka 

förståelsen för KOL och 

gav ytterligare 

motiveringar för beslut 

att anpassa behandlingen 

eller söka professionell 

rådgivning. 

Sjukvårdspersonal 

diskuterade tele-

övervakning som att 

gynna för compliance 

med hjälp av medicinsk 

rådgivning och 

uppmuntrade patienter 

att utöva personligt 

ansvar inom kliniska 

parametrar, men 

uttryckte oro för att 

stärka rollen som ”sjuk” 

och skapa beroende av 

tele-övervakning. 

Hög 

Fairbrothe

r, Ure, 

Hanley, 

McClough

Telemonitoring 

for chronic heart 

failure: the 

För att förstå 

patienters och 

sjukvårdperso

nalens 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Fem huvudteman 

identifierades: 1. 

Information, stöd och 

försäkran 

Hög 
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an, Denvir, 

Sheikh & 

McKinstry  

 

2013 

(accepted 

2012) 

 

UK 

 

PubMed 

views of 

patients and 

healthcare 

professionals – a 

qualitative 

study 

synpunkter på 

acceptans och 

upplevd 

användbarhet 

av tele-

övervakning 

vid 

behandling av 

kroniskt 

hjärtsvikt i 

samband med 

daglig vård. 

(patient n=18, 

sjukvårdpersona

l n=5) 

 

Tematisk analys 

Framework  ana

lys 

2. Compliance och 

beroende  

3. Förändringar och 

utmaningar 

4. Bestämma kriterierna 

för patientens lämplighet 

för tele-övervakning 

5. Kontinuitet i vården 

Shepard, 

Gonder-

Frederick, 

Vajda & 

Kovatchev 

 

2012 

 

USA 

 

PubMed 

Patient 

perspectives on 

personalized 

glucose 

advisory 

systems for type 

1 diabetes 

management 

Att samla 

kvalitativ och 

kvantitativ 

data om 

patienternas 

inställningar 

om och 

bekymmer 

över 

användning av 

personaliserad 

glukos 

rådgivningssy

stem 

(PGASystem) 

för hantering 

av diabetes. 

Fokusgrupp 

intervjuer (n=56) 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

Alla deltagare erkände 

viljan att använda ett 

PGASystem, och 

majoriteten ville ha råd 

från systemet om alla 

aspekter av 

insulinadministrering. 

Deltagarna antydde 

emellertid att de var 

ovilliga att följa sådana 

råd på grund av följande 

oro: hur rådet 

genererades, överlåtande 

av kontroll till 

automatiserad teknik och 

otillräcklig 

personalisering av 

systemet. Deltagarna 

trodde att systemet 

skulle behöva överväga 

många faktorer 

relaterade till deras mat, 

aktiviteter och annan 

personlig information för 

att ge optimalt 

individualiserad 

rådgivning. Majoriteten 

rapporterade också 

svårigheter med 

beteenderapportering 

som registrerades på sina 

insulinpumpar, och 

ungefär en tredjedel 

uppgav svårigheter med 

exakt kolhydraträkning. 

Medel 

Rogers, 

Kirk, 

Gately, 

May & 

Finch 

Established 

users and the 

making of 

telecare work in 

Att belysa hur 

människor 

upplever, 

förstår och 

förhandlar 

Individuella/join

t semi-

strukturerade 

intervjuer (n=19) 

Vår forskning tyder på 

att 

telekommunikationstjäns

ter kan tillfredsställande 

ersätta traditionella 

Hög 
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2011 

 

UK 

 

PubMed 

long term 

condition 

management: 

Implications for 

health policy 

överföring av 

teknik till sina 

hem. Att 

undersöka i 

vilken 

utsträckning 

telesystem 

integreras i 

patientens och 

vårdarens 

livsföring och 

de faktorer 

som främjar 

eller hämmar 

integrationen. 

 

och individuella 

intervjuer (n=12) 

 

Tematisk analys 

tjänster och ge ytterligare 

fördelar som att 

minimera behovet av att 

resa och den ytterligare 

tryggheten om 

regelbunden extern 

övervakning. 

Jennings, 

Powell, 

Armstrong

, Sturt & 

Dale 

 

2009 

 

UK 

 

PubMed 

A virtual clinic 

for diabetes self-

management: 

pilot study 

Att bedöma 

genomförbarh

eten, 

acceptansen 

och 

effektiviteten 

hos en 

internetbasera

d virtuell 

klinik som 

utformats för 

att underlätta 

egenvård för 

patienter som 

använder 

insulinpumpar 

för att 

behandla sina 

diabetes. 

(HbA1c (hämtat 

från 

journalsystemet, 

vid baseline, 

n=17, och nya 

prover efter 6 

månader, n=8), 

livskvalitet 

(ADDQoL, 

baseline n=17, 

efter 6 månader 

n=12)) och self-

efficacy 

(självförtroende)

(CIDS, baseline 

n=17, efter 6 

månader n=12)) 

Frågeformulär(/

enkät)(efter 6 

månader n=12) 

och kvalitativa 

intervjuer (n=5) 

 

Bortfall: 5 

 

t-test (prover) 

Wilcoxon 

Signed rank test 

(CIDS) 

Deskriptiv 

statistik 

(användbarhet 

enkät) 

Kontent analys 

(intervjuer) 

Deltagarna tyckte att den 

virtuella kliniken var lätt 

att använda och satte 

positiv betyg på dess 

design. Kamratstöd var 

den mest uppskattade 

aspekten och 

diskussionsforumet är 

det mest använda 

element. Alla deltagare 

satte högt betyg på den 

virtuella kliniken när det 

gäller att förbättra 

kommunikationen med 

kamrater, men bara få 

var överens om att det 

hade förbättrat 

kommunikationen med 

vårdpersonal. Inga 

signifikanta förbättringar 

i fysiologiska och 

psykologiska mätningar 

hittades. Det visade sig 

att patienternas 

förtroende för sina 

förmåga att utföra 

egenvård minskades 

avsevärt från baslinjen 

till uppföljning. 

Hög 
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Breen, 

Kofoed, 

Ritchie, 

Dryden, 

Maguire, 

Kearney & 

Aranda 

 

2017 

(accepted: 

2016) 

 

Australien 

 

Cinahl 

Remote real-

time monitoring 

for 

chemotherapy 

side-effects in 

patients with 

blood cancers 

Denna studie 

utvärderade 

acceptansen, 

användbarhete

n och 

genomförbarh

eten av en 

realtid 

Telehealth 

fjärr-

övervakning 

Semi-

strukturerade 

intervjuer  

(n=17) 

 

Bortfall: 1 

 

Kontent analys 

Systemet var lätt att 

använda och var utrustat 

med dagliga rutiner. 

Upplevda fördelar 

inkluderade: Ny 

tillförsikt, empowerment, 

ökad hälsomedvetenhet / 

benägenhet för egenvård, 

främjande av aktuell 

klinisk intervention(?) 

och ökat/förbättrat minne 

av biverkningar och 

bättre kommunikation 

med kliniker / familj / 

vänner. Systemet var mer 

fördelaktigt för de som 

upplevde flera olika 

biverkningar. Föreslagna 

ändringar inkluderade: 

språkförtydligande och 

ännu mer övervakning 

av biverkningar. 

Hög 

Georgsson 

& Staggers 

 

2017 

 

USA 

 

Cinahl 

Patients' 

Perceptions and 

Experiences of a 

mHealth 

Diabetes Self-

management 

System. 

Att förstå 

patienternas 

uppfattningar 

om 

användning av 

ett mHealth 

system under 

längre tid, 

specifika 

förbättringar 

som behövs 

för detta 

system och 

deras behov 

av egenvård 

vid diabetes i 

framtiden. 

Frågeformulär 

och semi-

strukturerade 

intervjuer (n=10) 

 

Innehållsanalys 

Resultat visade att 

patienter hade tydliga 

fördelar med att använda 

teknologi och hade 

positiva förändringar av 

sjukdomen efter att ha 

använt mHealth 

systemet. 

Hög 

Lu, Chi & 

Chen 

 

2013 

 

Taiwan 

 

Cinahl 

Advocacy of 

home telehealth 

care among 

consumers with 

chronic 

conditions 

Att beskriva 

användningen 

av 

telehälsovård i 

hemmet som 

ett alternativ 

för hantering 

av kronisk 

sjukdom 

utifrån 

Semi-

strukturerade 

intervjuer (n=8) 

samt 

fokusgrupper 

(n=12) 

 

Innehållsanalys 

Fyra huvudteman 

identifierades:  

1. uppfattat stöd och 

säkerhet 2. förbättrad 

egenvård  

3. oro vid användning av 

apparater (tekniken) 

4. oro för kostnader som 

patienter kan stå för. 

 

Hög 
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användarnas 

perspektiv. 

Mathar, 

Fastholm 

& 

Sandholm 

 

2015 

 

Danmark 

 

Cinahl 

A qualitative 

study of 

televideo 

consultations for 

COPD patients 

Att undersöka 

erfarenheterna 

hos KOL-

patienter som 

har televideo 

konsultationer 

hemma. 

Intervjuer (n=6) 

 

Systematisk text 

kondens 

Resultat presenteras 

enligt följande:  

1. kontroll / förlust av 

kontroll  

2. säkerhet / skyldigheter 

Hög 

 

 


