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Abstrakt 

 
Bakgrund: Vård och omsorgssektorn är en sektor som har högt flöde av informationshantering i 
Sverige. Det har sedan 2005 bedrivits ett nationellt projektarbete kring eHälsa där fokus nu ligger i 
att leverera nyttoeffekterna av olika e-hälsotjänster, leverera fler personliga e-tjänster för alla 
invånare och kraftsamla för samordning och utveckling av eHälsa i kommunal hälso- och sjukvård 
och socialtjänst. Detta är en nödvändig utveckling då det i Sverige blir alltfler sjuka äldre och de ofta 
bor i glesbygd. Syfte: Syftet med denna integrativa litteraturstudie var att beskriva vårdgivares 
uppfattningar om tillgängliga e-hälsotjänster i hemsjukvård ur ett glesbygdsperspektiv vid 
överföring av information för att bättre bemöta individuella behov och förväntningar. Metod: 

Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie där 13 artiklar, 5 kvantitativa 2 med 
kombinerad metod och 6 kvalitativa. Dessa kvalitetsbedömdes och klassificerades. Syntetisering till 
ett nytt beskrivande innehåll skapades genom sammanslagning av artiklarnas resultat och slutsatser. 
Resultat: Det fanns ett intresse bland vårdgivare att använda sig av eHälsotjänster men den måste 
vara användarvänlig, kostnadseffektiv, pålitlig och rätt introducerad hos både vårdgivare, patient och 
anhöriga. Slutsats: Ehälsotjänster kunde höja kvaliteten på vården, effektiviteten hos vårdgivaren 
och livskvaliteten hos patienter om den var rätt dimensionerad och rätt implementerad.     
 
Nyckelord: distriktssköterskor, Ehälsa, glesbygd, livskvalitet, telemedicin, vårdgivare, integrativ 
litteraturstudie   
 
Abstract 
 
Background: The health care sector in Sweden has a high flow of information. Since 2005 a 
national project on eHealth was conductedwith the purpose to deliver the benefits of various e -
health services, that is more personalized e- services for all residents, strengthening the coordination 
and development of eHealth in the municipal health and social services. This is a necessary 
development in Sweden especially in rural areas as the population gets older and more ill. Aim: The 
aim of this integrative literature review was to describe caregivers' perceptions of available e -health 
services in home health care from a rural perspective, and how information was communicated to 
better meet individual needs and expectations. Method: The study was conducted as an integrative 
literature review. A total of 13 studies was included: 5 was quantitative, 2 used mixed method and 6 
was qualitative. The quality of the studies design was assessed and classified. A new descriptive 
content has been created and synthesized by merging the articles findings and conclusions. Results: 

There was an interest among health care providers to use eHealth-services, but it must be user 
friendly, cost effective, reliable and correctly introduced to healthcare providers, patients and next of 
kin. Conclusion: eHealth- services could increase the quality of care, effectiveness of care provider 
and the quality of life in patients if it was properly sized and correctly implemented. 
 
Keywords: district nurses, EHealth, health care providers, rural communities, telemedicine, 
healthcare providers, integrative literature review 
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Bakgrund 

Vård och omsorgssektorn är en sektor som har högt flöde av informationshantering i Sverige. Det 

har sedan 2005 bedrivits ett nationellt projektarbete, den Nationella IT-strategin för vård och 

omsorg, (Skr. 2005/06:139) i syfte att förbättra katalog- och säkerhetslösningar för att garantera 

integritet och dataskydd. I projektet beslutades om ny lagstiftning och insatser för främjande av god 

informations- kvalitet och användande av enhetliga termer och begrepp. Svenska staten och flera 

mindre huvudmän har investerat stora belopp i utvecklingen av informations och 

kommunikationsteknologi (IKT se exempel i bilaga 1) för att möjliggöra en strukturerad 

informationshantering i vård- och omsorgssektorn. År 2010 bytte projektet namn till Nationell 

eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Detta gjordes för att 

visa att eHälsa är en naturlig del i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhetsutveckling 

och att Svenska staten nu vill arbeta med införandet, användningen och nyttan av tekniken. De 

tekniska lösningarna och strukturen fanns redan och nu är fokus på att leverera nyttoeffekterna av 

olika e-hälsotjänster, leverera fler personliga e-tjänster för alla invånare och kraftsamla för 

samordning och utveckling av eHälsa i kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst 

(Socialdepartementet, 2010). 

Enligt WHO´s definition av eHälsa står begreppet för användning av digital teknik för att till 

exempel behandla patienter, bedriva forskning, utbilda studerande, spåra sjukdomar och övervaka 

folkhälsan (WHO, 2010). Europeiska kommissionen har antagit paraplytermen eHälsa som ett 

övergripande begrepp vid tillämpning av digital teknik för att förbättra och utveckla hälsa på både 

individ och samhällsnivå. Detta innefattar praktisk hälso- och sjukvård, egenvård, omsorg samt 

samarbete och interaktion med patienter, närstående och övriga intressenter (Europeiska 

kommissionen, 2013). Med tillgängliga eHälsotjänster åsyftar författarna av denna studie tjänster 

som visas enligt lista i Bilaga 2. 

Prognoser fram till 2041 visar att befolkningen ökar i alla kommuner utom i glesbygdskommunerna. 

Här fortsätter istället befolkningen att stadigt minska. Glesbygdskommunerna beräknas dock få en 

ännu större andel äldre än idag. Andelen som är 65 år eller äldre beräknas öka från 25 till 32 

procent. I nuläget är 21 procent av befolkningen yngre än 20 år, och den andelen förväntas minska 

under de kommande 30 åren. Vilket betyder att enligt prognosen kommer försörjningsbördan att 

stiga ytterligare fram till 2030-talet då det finns fler personer i icke arbetsför ålder än i arbetsför 

ålder i glesbygds- kommunerna (Karlsson, 2012).  
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Svensk sjukvård har förändrats i strukturen sedan den finansiella krisen på 1990 talet. Ökat tryck på 

sjukhusen på grund av en växande patientgrupp sjuka äldre, och trots det ett stadigt minskande av 

vårdplatser och en minskande grupp människor i arbete gör att omvårdnad, vård och omsorg 

förskjuts alltmer till hemmet. Detta ställer nya och annorlunda krav på vårdpersonal, patienterna, 

och deras närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Även Socialstyrelsen (2008) har visat 

att hemsjukvård är en växande verksamhet. Uppskattningsvis fick cirka 250 000 personer hälso- och 

sjukvårdsinsats i hemsjukvården i Sverige år 2008, varav 87 procent var över 65 år och de flesta var 

kvinnor. Antalet vårdplatser i särskilda boendeformer är färre vilket gör att fler personer behöver 

vård genom kommunernas hemsjukvård. Antalet hemsjukvårdsbesök av läkare och annan 

sjukvårdspersonal ökar därigenom från vårdgivarnas sida. 

På grund av dessa ändrade förutsättningar inom vården och en svagare ekonomi i landet så är eHälsa 

politiskt intressant då det är ett av framtidens verktyg för att lösa den svenska vårdens informations- 

hantering måste effektiviseras och förbättras för patientsäkerhetens skull. Sveriges befolkning måste 

erbjudas fler möjligheter till trygg och säker vård samt ökat deltagande i sin vård (Liljequist & 

Törnvall, 2013). 

Hälso och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att hälso- och sjukvården skall främja en god hälsa 

och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall bedrivas med respekt för varje 

människas värdighet och utifrån alla människors lika värde. Vidare är kraven på vården att vården 

skall tillgodose patientens behov av trygghet, vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet och främja goda kontakter mellan patienten och vårdpersonalen. 

Hälso- och sjukvården skall tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården men 

den skall även utformas och genomföras i samråd med patienten och samordnas på ett 

ändamålsenligt sätt med den utrustning och personal som krävs för att god vård skall kunna 

bedrivas. 

Patientdatalagen styr legitimerad personals hantering av patientuppgifter. Den är tydlig med hur 

patientuppgifter skall hanteras och vem som är ansvarig över innehållet i dem och att obehöriga ej 

får tillgång till dem. Legitimerad personal är skyldig att föra patientjournal och ansvarar för de 

uppgifter som står i den. Personuppgifter ska utformas och hanteras så att patientens integritet 

respekteras. Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård 

av patienten men den är även en informationskälla. Informationshantering inom hälso- och 

sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar 

kostnadseffektivitet (SFS 2008:355). 
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Wälivaara (2009) beskriver att inom eHälsa förekommer anpassade IKT-lösningar vid hemsjukvård 

för att göra vård på distans möjlig. Dessa lösningar innebär möjligheter att kommunicera, samla 

information och interagera med servicetjänster oberoende av tid och rum. Utvecklingen av eHälsa 

och IKT i hemsjukvård har föranlett studier som visar att eHälsa är ett bra sätt att stötta både 

patienter, närstående och vårdpersonal vid hemsjukvård. Trots detta är implementeringen långsam i 

jämförelse med den tekniska utvecklingen. Sevean, Dampier, Spadoni, Strickland och Pilatzke 

(2008) beskriver att implementering av eHälsa i det dagliga arbetet kräver starka verksamhetschefer, 

en tydlig plan över implementeringen, och lika viktigt är en tydlig plan över hur olika “barriärer” 

skall överbryggas. Att hantera en dylik förändring på en arbetsplats, i en arbetsgrupp är inte enkelt 

och ledare bör vara mycket tydliga med att det inte handlar om att till varje pris introducera ny 

teknik för teknikens skull, utan att det handlar om att förbättra arbetsmiljön och vårdmiljön. 

 

Kraven på sjuksköterskorna, deras utbildning och arbetsgivare gör att sjuksköterskor måste ha 

tillräcklig kunskap om begreppet och innebörden av eHälsa (exempel se bilaga 2), de måste vara 

kompetenta nog att hantera den och kunna bedöma användarvänligheten på ett tillräckligt bra sätt för 

att klara av att utbilda patienter, närstående och kollegor. Sjuksköterskor har en stor och viktig roll i 

att skapa förutsättningar för eHälsa och dess användande då det kan skapa ett mervärde för patienter 

och deras närstående vid vård i hemmet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Liljequist och 

Törnvall (2013) beskriver att behovet av att utbilda sjuksköterskor och sjuksköterske- studenter 

inom området eHälsa är stort och oundvikligt. Det finns nära nog inga gränser för vad eHälsa idag 

kan användas till för att optimera sjukvård och i synnerhet hemsjukvård. För att kunna stärka 

patienters makt över sin hälsa, vård och sitt tillfrisknande så krävs det att sjuksköterskor har 

tillräcklig kunskap för att kunna guida patienter rätt på Internet och inom de eHälsotjänster som 

finns idag. Denna förändring i behov av kompetens har uppmärksammats nationellt och 

internationellt och det har tagits fram kompetensbeskrivningar för vilka kunskapskrav som en 

sjuksköterska skall kunna uppfylla för att klara den nya tidens krav inom eHälsa och informatik. 

Den svenska kompetensbeskrivningen avseende grundutbildad sjuksköterska och sjuksköterskor 

med specialisering inom hälsoinformatik är författad av Sektionen för omvårdnadsinformatik och 

Svensk sjuksköterskeförening (2011). Liljequist och Törnvall (2013) beskriver att sjuksköterskor 

som uppfyller dessa kunskapskrav i omvårdnads processer och omvårdnadsinformatik blir mycket 

viktiga som kravställare när informationssystemen skall utvecklas för att stödja utveckling och 

processer i vårdarbetet. 
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Problemformulering 
Många människor önskar att få leva kvar i sina hem och få vård där. Ekonomiska faktorer, den 

demografiska utvecklingen med ökat antal äldre med vårdbehov och politiska beslut har angetts som 

orsaker till den tekniska utvecklingen i hemsjukvården. Andra faktorer är utveckling av medicinsk 

kunskap och behandling tillsammans med teknologiska framsteg som gör att möjligheten att vårda 

utanför sjukhuset ökar. Detta gör att vårdgivaren möter många utmaningar och får utveckla nya 

individuella lösningar. Utvecklingen av eHälsa har fått positiv respons och god genomslagskraft i 

projekt och undersökningar. Trots detta så är implementeringen trög i verksamheten (Wälivaara, 

2009). Sjuksköterskor ställs i dag inför nya krav och behov i sin strävan att förmedla en individuellt 

baserad vård för patienter och närstående. Utvecklingen av eHälsa innebär fördelar för patienten 

som ökad flexibilitet och möjligheter att påverka dagens och framtidens vård och omsorg, men 

också en ökad risk för att den personliga integriteten kränks samt ett digitalt utanförskap såsom brist 

på utrustning, brist på utbyggda nätverk och ekonomiska svårigheter. Vår studie är viktig för att 

sammanställa och peka på de faktorer som är betydelsefulla vid implementering av eHälsa som 

arbetsverktyg och arbetsmetod i det dagliga arbetet för vårdpersonal i hemsjukvården. Det är av 

betydelse att veta vilka faktorer som gör eHälsa och dess tekniska lösningar fördelaktiga och 

förbättrar vård och arbetsmiljö för vårdpersonal. Olika begrepp har använts såsom: telemedicin, 

eHälsoapplikationer, IKT, telekonsultation, teknologi, stödsystem, videokonferenser, strukturerad 

vårdplan men det gemensamma för dem är att de ingår som olika tekniska lösningar i sammanhanget 

eHälsa, se bilaga 1 och 2. 

Syfte 
Syftet med denna integrativa litteraturstudie var att beskriva vårdgivares uppfattningar om 

tillgängliga e-hälsotjänster i hemsjukvård ur ett glesbygdsperspektiv vid överföring av information 

för att bättre bemöta individuella behov och förväntningar. 
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Metod 
Design 

Studien genomfördes genom en integrativ litteraturstudie där kvalitativ och kvantitativ forskning 

sammanställts och där artiklarnas resultat bekräftat eller motbevisat varandra. En integrativ studie 

där kvantitativ och kvalitativ forskning bearbetas till ett nytt resultat ger en bredare och djupare 

förståelse av det område som undersökts med relevans för omvårdnaden (Polit & Beck, 2011). 

Denna litteraturstudie har en systematisk ansats och består av fem steg och där det femte steget 

består av tre delar. Första steget innebär formulering av studiens syfte och problem samt att finna 

nyckelord. Steg två innebär att en noggrann litteratursökning görs, steg tre omfattar utvärdering av 

funna artiklar för att finna de studier som motsvarar inklusionskriterierna. Steg tre innebär 

kvalitetsgranskning av materialet och steg fyra innebär en analys av de funna primärstudierna. 

Analysen består av datareduktion, presentation av data, datajämförelse, konklusionsdragning och 

verifiering (Whittemore & Knafl, 2005). Inläsning i ämnet påbörjades med att båda författarna läste 

Wälivaara (2009) avhandling med titeln Mobile Distance- Spanning Technology in Home Care: 

Views and Reasoning Among Persons in Need of Health Care and General Practitioners.   

Litteratursökning 

De första övergripande artikelsökningarna utfördes i PubMed med över 500 träffar, i Cinahl över 

200 träffar och i Google Scholar över 1000 träffar. Samtidigt gav samma sökningar i Psychinfo och 

Swemed+ under 10 träffar, vilket ledde till mer preciserade sökningar. Artiklar söktes under 

September 2013 i databaserna Cinahl, Cochrane, Google Scholar,  Psychinfo, PubMed, Swemed+ 

och Scopus, Web of Science, med sökorden: telemedicine, eHealth, e health,information, rural, rural 

health services, community, rural health, rural population, home care, district nurs* health 

professional, nurs*,opinion* och perception*. Se tabell 1 bilaga 3. 

 

Inklusionskriterier var artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, var orginalartiklar, Peer 

reviewed och skrivna på engelska. Då den tekniska utvecklingen inom ämnet eHälsa snabbt går 

framåt och den svenska regeringen har ändrat fokus för implementeringen så inkluderades så nya 

artiklar som möjligt och då valde vi att prioritera de som publicerats mellan 2008-2014, motsvarade 

denna studies syfte och använde kvantitativa, kvalitativa eller kombinerad metod. 

Exklusionskriterier var de studier som endast involverat patientperspektivet samt studier med ett 
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storstadsperspektiv då dessa inte uppfyller denna studies syfte. Etiskt resonemang har eftersträvats 

och ingen studie har behövt exkluderas på grund av frånvaro av sådant. Manuella sökningar på 

vetenskapliga artiklar gjordes i Journal of Telemedicine and Telecare samt ur en licentiatavhandling 

och två doktorsavhandlingar (Wälivaara, 2009; Wälivaara, 2012; Nilsson, 2012). Femtio artiklar 

delades lika mellan författarna och alla abstrakt lästes. Tjugosex av dessa valdes bort då de inte var 

relevanta för denna studies syfte. Resterande delades lika och lästes i sin helhet. Flödesschema enligt 

PRISMA se figur 1, bilaga 4.  

Kvalitetsgranskning och klassificering 

I denna studie inkluderades 13 artiklar som höll medel till hög kvalitet. Elva artiklar valdes bort på 

grund av låg kvalitet eller inte var användbara i resultatet. Artiklarnas kvalitet bestämdes enligt 

Willman, Bahtsevani och Stoltz (2011) modell för både kvalitativa och kvantitativa artiklar.  Fem av 

de 13 artiklarna var kvantitativa studier, 6 kvalitativa och 2 var av kombinerad metod. Se tabell 2 i 

bilaga 5.   

Analys  

Författarna av denna studie har i alla delar av analysen följt Whittemore & Knafls (2005) steg för 

integrativ metod. Alla inkluderade artiklar lästes av båda författarna, resultat som svarade mot vårt 

syfte markerades med tuschpenna och diskuterades mellan författarna. Vid analysen av varje artikels 

resultatdel eftersöktes röda trådar, likheter och olikheter vilka skrevs ned som korta meningar och 

analyserades av författarna gemensamt. Då alla resultatartiklar analyserats framkom nya mönster 

med flera gemensamma resultat och likartade problem. Ur dessa grovsorterades fyra kategorier fram 

med tillhörande 14 subkategorier som sedan diskuterades vidare mellan författarna. Under 

författandet av resultatet omordnades och omformulerades subkategorierna till de slutliga 10 

subkategorierna, se tabell 3, bilaga 6. 
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Resultat 

Rädsla att använda eHälsa 

Tekniska svårigheter  

Kategorin Rädsla att använda eHälsa beskrivs i sex studier av 13 möjliga, och subkategorin 

Tekniska svårigheter beskrevs i alla sex studier. Implementeringen av ehälsa och telemedicin 

hindrades ofta av en negativ inställning till teknik bland vårdgivare vilka föredrog en traditionell 

kontakt. Till exempel ville inte en del läkare eller så hade de inte möjlighet att lära sig nya tekniska 

lösningar. De saknade självförtroende och trygghet för att kunna ställa diagnoser i en telemedicinsk 

miljö. Det fanns också en uppenbar brist inom elementär datakunskap bland läkare, en ovilja och 

rädsla att lära sig att använda olika ehälsoapplikationer och de förväntade sig hjälp av teknisk 

support. Det fanns också ett tillitsproblem till tekniken då de tekniska systemen inte var tillräckligt 

utbyggda. Läkare i glesbygd hade ibland låg ehälso- kompetens och fick därmed låg tilltro till 

ehälsa. Ehälsa blev ett hot mot deras arbetssituation då bristen på läkare i glesbygd redan då var stor 

och framtvingade implementeringen av olika ehälsoapplikationer och därigenom hotade att ersätta 

läkartjänster (Moffatt & Eley, 2011; Vuononvirta et al., 2011; Wälivaara, Andersson & Axelsson, 

2011). Även distriktssköterskor kände att de inte alltid kunde lita på tekniken vilket gav dem en 

känsla av osäkerhet vilket i sin tur ledde till hembesök som hade kunnat undvikas om tekniken 

fungerat felfritt. De upplevde en rädsla för att inte hinna läsa av meddelanden från patienternas 

hemmonitorer och att detta skulle uppfattas som oprofessionellt och oseriöst (Nilsson et al., 2010; 

Roberts et al., 2012).  

 

Vårdpersonal med en mer gedigen teknisk bakgrund hade betydligt lättare att använda sig av 

utrustningen i olika situationer, och när de tekniska problemen var lösta blev tekniken ett stöd som 

hjälpte dem att bli mer organiserade och ökade deras tillgänglighet. Ehälsoapplikationerna måste 

vara enkla, användarvänliga och teknisk apparatur måste vara designade av personer som är insatta i 

t.ex. distriktssköterskans arbete (Nilsson et al., 2010; Vuononvirta et al., 2011) Implementeringen av 

ehälsoapplikationer kunde också innebära en risk då det kunde vara lätt att förlora det holistiska 

perspektivet som är viktigt inom omvårdnad. Även osäkerheten kring det tekniska i hanteringen av 

utrustningen ansågs skapa stress och rädsla hos både patienter och personal (Nilsson et al., 2008). 
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Behov av utbildning 

Subkategorin Behov av utbildning framträdde i två studier och beskrev att ett förändrat arbetssätt 

kunde leda till en påfrestande situation i arbetsmiljön då inte all personal ville ta ansvar för nya 

uppgifter som tilldelats dem. Denna oro ansågs kunna överbryggas med att personalen erbjöds 

utbildning och träning i att utföra uppgiften. Ett stort behov av att vara delaktiga från start vid 

introduktionen fanns. God information och utbildning var viktig både för personalen och patienten. 

Teknologin måste vara frivillig för patienten och tid för introduktion måste finnas (Roberts et al., 

2012; Nilsson et al., 2008). 

Vilja att använda eHälsa 

Komplement till personlig kontakt 

Kategorin om Vilja att använda Ehälsa beskrivs i 10 studier av 13 möjliga, och subkategorin 

Komplement till personlig kontakt framträdde i fyra studier och beskrev att personlig kontakt med 

patienterna kunde reduceras men inte uteslutas ur arbetet. Ehälsoapplikationer kunde användas som 

en hjälp till att avgöra om en personlig kontakt var motiverad eller ej. Det personliga mötet gav 

nyanser och information som inte kunde uppnås genom någon annan form av kommunikation, men 

olika tekniska lösningar kunde med stor fördel användas som bra komplement. En del information 

riskerade gå förlorad vid telekonsultationer då icke verbal kommunikation och gester inte alltid klart 

kunde observeras och kontakten mellan deltagarna i mötet var svagare än vid ett traditionellt 

personligt möte. Möjligheterna att se tredimensionellt, röra patienten med händerna och tillfälle att 

känna dofter ska inte underskattas (Wälivaara et al., 2011; Vuononvirta et al., 2011; Nilsson et al., 

2010; Nilsson et al., 2008). Möjligheter fanns att använda olika ehälsoapplikationer som 

komplement till traditionell vård, t.ex. digitalkamera som hjälpmedel i sårvård, olika mätinstrument 

vid blodtrycksmätning, fjärrstyrda stetoskop, virituell rond med sjukhem och olika tekniska 

lösningar vid blodprovstagning (Wälivaara et al., 2011).    

Kvalitet i vården  

Subkategorin Kvalitet i vården framträdde i 10 studier som beskrev att negativa erfarenheter var att 

det inte alltid finns väl fungerande eller tillräcklig utrustning. Detta medförde förutom en viss 

ekonomisk belastning, ett digitalt utanförskap för patienter som inte kunde erbjudas likvärdigt stöd 

och hjälp. Det faktum att bredbandsmöjligheterna inte är utbyggda i alla glesbygdsområden gör att 
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möjligheten att erbjuda patienter och personal som arbetar i dessa områden är begränsade. Vilket 

kan leda till ett digitalt utanförskap och i förlängningen sämre vård då konsultationer försvåras och 

utbildningsmöjligheter begränsas. Det fanns en oro över att vårdkvaliteten riskerar att försämras och 

att traditionella läkarkontakter i underbemannade glesbygdsområden ersätts med telemedicinska 

lösningar och personaltätheten minskar. Det sågs också som en risk att patientsekretessen 

nedprioriteras (Wälivaara et al., 2011; Mitchell et al., 2009).  

 

De positiva aspekterna i utvecklingen av vårdkvaliteten visade att efter utbildning och tekniska 

installationer upplevdes en stolthet och glädje i att kunna erbjuda valmöjligheter med både 

traditionell kontakt och telemedicinska lösningar. Vårdkvaliteten steg efter introducerandet av 

telemedicin och förtroendet bland patienterna till den lokala sjukvården ökade. Effektiviteten och 

den kliniska kvaliteten gjorde att patienternas problem snabbt och effektivt kunde lösas, 

möjligheterna att förkovra sig i medicinska specialiteter sågs som en investering i kunskap för att 

kunna lösa liknande problem i framtiden (Grindlay, Lane & Grossman, 2013; Nesbitt, Marcin, 

Daschbach & Cole 2005; Zanaboni et al., 2009). Användande av ehälsoapplikationer såsom en 

strukturerad vårdplan i hemsjukvård kunde ge möjlighet att jämföra patientens hälsa på plats i 

hemmet från ett besök till ett annat. Detta bidrog till minskad stress och oro då vårdgivare inte 

upplevde att något av värde missats. Att kunna vara mer lättillgänglig för patienten, eliminera 

andrahandsinformation, undvika att behöva ringa upp patienten på eftermiddagen för att dubbelkolla 

att ingen information missats bidrog till ökad patientsäkerhet och gav en effektivare vårdsituation. 

Användande av ehälsoapplikationer vid vård i hemmet gjorde att vårdgivaren kunde vara fokuserad 

på mer än en enskild syssla som t.ex. såromläggning eller blodprov vilket ledde till att fokus 

koncentrerades till hela patienten och deras behov. Vårdkvaliteten förbättrades med bättre och mer 

strukturerad journalföring och bättre uppföljning av patientens behov, vidare hade vårdgivaren 

möjlighet att ge direkta svar till patienten på plats i hemmet (Paré et al., 2011; Nilsson et al., 2010; 

Nilsson et al., 2008).  

 

Att arbeta med ehälsoapplikationer kunde vara ett bättre sätt än det traditionella, då det avlastade 

läkare från rutinsysslor och ökade distriktssköterskors möjlighet att arbeta individuellt. 

Videokonferenser var en bra metod att använda för att värdera patientens situation och gav en god 

helhetsbild av patienten. Att se och samtidigt prata med patienten och kunna skönja nyanser som det 

är omöjligt att få genom ett telefonsamtal och att granska journaler gav bättre möjligheter att justera 

behandling utifrån individen och situationen. Det fjärrstyrda stetoskopet ansågs väl fungerande vid 
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auskultation av hjärtat efter en inlärningsperiod, men det ansågs mindre lämpligt vid 

lungauskultationer (Vuononvirta et al., 2011; Nilsson et al., 2009).  

Miljö, tid- och ekonomiaspekter 

Varierande effektivitet 

Kategorin om Miljö, tid- och ekonomiaspekter beskrivs i nio studier av 13 möjliga. Subkategorin 

Varierande effektivitet framträdde i sju artiklar som beskrev att för att implementerandet av ehälsa 

skulle vara meningsfullt, måste arbetssättet i sig vara ekonomiskt försvarbart för läkarna. Ett besök 

rörande dermatologi via telekonferens kunde ta upp till 30 minuter jämfört med ett personligt besök 

som tog 15 minuter. Det kan vara svårt att få betalt för den extra tiden. Då ansågs telemedicin vara 

begränsande och spontanitet riskerade att förloras. Det krävdes förberedelser inför mötet och ibland 

förelåg behov av att en sjuksköterska deltog i hemmet med patienten. Läkarnas möjlighet att sätta 

sig in i patientens situation och få all information ansågs även det ta längre tid via telekonsultation 

än vid ett traditionellt läkarbesök. Telemedicin ansågs också vara mer kostnads- och tidskrävande 

för vårdgivaren då det krävdes tid och pengar för utbildning, väl fungerande och tillräcklig 

utrustning och extra tid för besöken (Mitchell et al., 2009; Moffat & Eley, 2011; Vuononvirta et al., 

2011). 

 

Vid väl fungerande telemedicinsk utrustning med god ljud och bildkvalitet ansågs telemedicin för 

läkare i glesbygd vara ett användbart hjälpmedel, effekten blev att läkares tid kunde nyttjas till fullo 

och med färre avbokade besök. Möjligheten att utföra undersökningar och att uppfatta specialisters 

ordinationer via telemedicin och råd hade lika gott resultat som traditionell kontakt. 

Ehälsoapplikationer har visat sig skapa trygghet vid palliativ vård i hemmet då läkarna fick snabb 

information dygnet runt vilket resulterade i lika snabb återkoppling till anhörigvårdarna. Detta var 

till fördel för patienten vars symtom kunde lindras snabbt och effektivt och en ökad tillit till 

behandling. Ehälsoapplikationens lösning att spara patientens tidigare mätvärden och frågor sågs 

som en viktig funktion då tjänstgörande läkare lättare kunde följa patientens mående och agera 

professionellt. Anhöriga upplevde också att de blev mer uppdaterade, engagerade och kunniga i 

patientens sjukdom (Nesbitt et al., 2005; Gustafson et al., 2013; Grindlay et al., 2013; Zanaboni et 

al., 2009).  

Frigörande av resurser 
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Subkategorin Frigörande av resurser framträdde i två studier som beskrev att regelbunden 

stödkontakt via ehälsoapplikation vid vård av svårt sjuka patienter i hemmet sparar tid för både 

patient och vårdpersonal genom att reducera besök på hälsocentralen och minska frekvensen av 

hembesök. Stödkontakten gav också som effekt en reduktion av läkarbesök i hemmet och färre akuta 

sjukhusbesök vilket sparade in vårdtid och vårdplatser. Det minskade även antalet telefonsamtal och 

gav vårdpersonalen en trygghet i möjligheten att kunna gå tillbaka till ehälsoapplikationens sparade 

meddelanden. Den telemedicinska lösningen ansågs passa de kommunala sjuksköterskornas 

specifika kännedom, kunskaper och arbetssätt (Nilsson et al., 2009; Roberts et al., 2012). 

Bättre arbetsmiljö 

Subkategorin Bättre arbetsmiljö framträdde i fyra studier och beskrev att möjligheteten att använda 

sig av telemedicin och ehälsoapplikationer har inverkat på arbetsmiljön. En oro hos vårdgivarna 

fanns att denna typ av vårdkontakt skulle komma att påverka arbetsbelastningen på ett sätt de inte 

alltid kunde förutse eller veta hur den skulle hanteras (Roberts et al., 2012). Det fanns även positiva 

effekter på arbetsmiljön genom att stress minskades, genom t.ex. antalet hembesök minskade. 

Alternativet att använda telekommunikation i stället för att ge sig ut på hala vägar i dåligt väder 

ansågs som en stor fördel. Ehälsoapplikationer såsom videokonferenser öppnade upp för ett mer 

rationellt användande av den kompetens som fanns tillgänglig, och den kunde medvetandegöra 

personal om varandras kunskaper och möjligheter att bidra till vården genom gemensamma 

videokonferenser tillsammans med patienter. Personal kunde även erbjudas specifik utbildning via 

telemedicin vilket bidrog till bättre och mer stimulerande arbetsmiljö. Med höjd kompetens och 

möjlighet att utveckla spetskompetens kunde mer personal användas effektivt, vilket gjorde att rätt 

personal utförde rätt arbete.(Roberts et al., 2012; Nilsson et al., 2009; Mitchell et al., 2009; Zanaboni 

et al., 2009).  

Minskat resande  

Subkategorin Minskat resande framträdde i 4 studier och beskrev att bruk av ehälsoapplikationer 

visade på höjd vårdkvalitet och till följd ett minskat resande för att få vård. Då patienter ansåg att 

tillgängligheten och kvaliteten på primärvården på orten var god, var heller inte benägenheten att 

resa långt för läkarvård lika hög. Då vård på rätt vårdnivå i patientens närområde fanns att tillgå, 

kunde vårdtid på sjukhus och pengar sparas in för vårdgivare då det medförde färre avbokade besök. 

Det gynnade i förlängningen patienterna både ekonomiskt och i sparad restid. Att använda 

telemedicin var inte helt enkelt, men i takt med den tekniska utvecklingen tror forskarna att 

telemedicin har mångfasetterade användningsområden (Nesbitt et al., 2005; Grindlay et al., 2012; 
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Mitchell et al., 2009). Utöver detta så finns en miljövinst i att slippa onödigt resande med minskade 

utsläpp av farliga gaser (Mitchell et al., 2009; Zanaboni et al., 2009).  
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Känsla av empowerment   

Ökad delaktighet  

Kategorin om Känsla av empowerment beskrivs i nio studier av 13 möjliga, och subkategorin Ökad 

delaktighet framträdde i fem studier. Ehälsoapplikationer i hemmiljö gav patienterna en större insikt 

om sin egen hälsa och status och vad som bör göras vid försämring. Information blev mer precis och 

effektiv och personalen fick en bättre förståelse för patientens behov. En annan viktig upptäckt var 

att patienterna gavs mer makt över sin situation då de inte upplevdes så osynliga och erbjöds en 

betydligt snabbare hantering på grund av möjligheten till vårdkontakt så snart behov uppstod. 

 Effekten av det psykosociala stödet, möjligheten för både patient och anhöriga att få stöd och hjälp 

via ehälsoapplikationer av läkare, andra drabbade och vänner ansågs minska stress, fysiska och 

psykiska symtom och till följd av det bättre livskvalitet och längre överlevnad (Roberts et al., 2012; 

Paré et al., 2011; Gustafson et al., 2013).   

 

Då telemedicin implementerats i kommunerna och den fungerade väl och innevånarna gjorts 

medvetna om denna möjlighet till hjälp så steg förtroendet hos patienterna för den lokala sjukvården 

markant. Patienter som använt sig av telemedicin fick ett fördelaktigt intryck av servicen. De ansåg 

sig kunna tala fritt och de hade inga problem med att uppfatta de ordinationer som givits. 

Förtroendet för den lokala läkarens kunskaper steg. Hur patienter uppfattar kvaliteten på den lokala 

vården och hur delaktiga de känner sig är ett mycket tydligt mått på hur sjukvården fungerar och kan 

om den uppfattas som bristfällig leda till att kliniker försvinner och i förlängningen en hel kommun 

avbefolkas (Nesbitt et al., 2005). Då kliniskt arbete med hjälp av ehälsoapplikationer kunde utföras 

med familjerna kvar i hemmet fanns möjligheter för ett större antal vårdpersonal inom olika 

professioner att delta i samma möte. För dessa familjer innebar det smidigare vårdkontakter, bättre 

vårdkvalitet och för vårdgivaren effektivisering och tidsvinst (Mitchell et al., 2009).  

Högre livskvalitet 

Subkategorin Högre livskvalitet framträdde i fem studier och beskrev ett flertal forskningsprojekt 

visar på positiva effekter av att det finns olika tekniska lösningar och telemedicinska kontakter 

mellan specialistvård, allmänläkare och patienter, för både läkare och patienter. Nyttan för patienter 

var i huvudsak att slippa resandet, minskade utgifter, sparad tid, minskad oro och stärkt 

självbestämmande och möjligheten att få en snabbt uppdaterad och korrigerad behandling och 
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effekten blev därigenom en ökad patientsäkerhet. Det bidrog också till att det blev lättare och 

smidigare för patienten och deras anhöriga att nå vårdpersonal så som distriktssköterskan. Detta 

ledde till en förbättrad livskvalitet med minskad stress och påfrestning för patienterna (Grindlay et 

al., 2012; Zanaboni et al., 2009; Mitchell et al., 2009; Nilsson et al., 2010).  

 

Tillgång till en ehälsoapplikation som gav information och tillgång till stödkontakt dygnet runt, gav 

signifikant lägre grad av fysiskt lidande än de som var icke användare. Användarna av denna 

stödfunktion hade signifikant högre överlevnad än icke användare. Förutom en längre livstid så 

upplevde anhörigvårdarna att patienterna inte led av ökade fysiska symtom månaderna före sin död. 

 Forskarna ansåg att det var möjligt att den ökade livskvaliteten i sig kunde leda till en längre 

överlevnad (Gustafson et al., 2013). 

Diskussion 

Metoddiskussion   

Genom valet av en integrativ design kunde artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats 

inkluderas, fynden vid litteratursökningen delades in efter studiernas resultat och inte efter deras 

metod (Polit & Beck, 2011). Det ursprungliga sökningarna gav ett stort antal träffar, vilket ledde till 

att arbetet med att hitta relevanta sökord och lämpliga kombinationer var tidskrävande. När de 

passande kombinationerna av sökord hittats i förhållande till denna studies syfte blev träffantalet 

mer hanterbart och en analys av utvalda artiklar kunde påbörjas. Tillvägagångssättet i denna studie 

har skett enligt Whittemore och Knafl´s (2005) arbetsprocess för att få en trovärdig och replikerbar 

studie och för att undvika ett missvisande resultat. Att använda Whittemore och Knafls (2005) 

metod kan vara sårbart då det krävs ett tydligt formulerat syfte och primärkällor av hög kvalitet 

måste hittas genom utförlig sökning i erkända databaser. Detta kan resultera i en stor mängd material 

att analysera. Kvalitetsgranskningen måste också utföras genom en erkänd metod. Denna är särskilt 

viktig då studien ej får den tillförlitlighet som krävs om den innehåller källor av tveksam kvalitet 

eller partiskhet. Därför är denna studies resultatartiklar granskade enligt Willman et al. (2011) då det 

ger en hög reliabilitet och en oberoende och rättvis granskning av varje enskild studie. Detta kan 

också ses som en styrka då en väl genomförd analys av en integrativ studie innebär en studie som 

presenterar aktuellt forskningsläge på ett sätt som går att direkt applicera i praktiskt arbete i vården. 

Vid granskning av artiklar har översättning från engelska till svenska gjorts. Det finns därmed en 

risk att författarna av denna studie har feltolkat texten. Dock har granskningen gjorts av båda 

författarna och samma tolkningar och fynd har gjorts vilket får ses som en styrka. Vid sökningar av 
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artiklar har ett medvetet val gjorts att få både ett globalt och lokalt perspektiv. Detta innebar att 

studier från Nordamerika, Australien, Europa och Skandinavien inkluderades i denna studie. Alla 

inkluderade studier innefattade dock inte hemsjukvård (Zanaboni et al., 2009; Nilsson et al., 2009) 

vilket initialt var författarnas ambition, men studierna rör pilotprojekt inom ehälsa som inletts på 

sjukvårdsinrättningar i syfte att implementera ehälsotjänster i sjukvården vilka i ett senare skede 

skulle kunna ha potentialen att användas i hemsjukvård. Glesbygd som begrepp definieras nationellt 

och varierar därför också utifrån olika nationers förutsättningar. Denna studies resultat har baserats 

på projekt som alla har utförts i glesbygd där underbemanning varit ett problem, där avstånden är 

långa, syftet har varit att höja kvaliteten på vården, underlätta för patienten och bedriva sjukvård på 

rätt vårdnivå. En ytterligare styrka är att det i litteratursökningen sökts material i åtta databaser och 

till det gjorts manuella sökningar och att en mättnad av aktuella studier av hög kvalitet på så sätt 

kunnat uppnås. En svaghet kan vara att författarna under en begränsad tid korrekt skulle välja, läsa, 

granska och tolka studier skrivna på engelska, vilket kan leda till att material valts bort på grund av 

fel- under- eller övertolkning.   

Resultatdiskussion 

Syftet med denna integrativa litteraturstudie var att beskriva vårdgivares uppfattningar om 

tillgängliga e-hälsotjänster i hemsjukvård ur ett glesbygdsperspektiv vid överföring av information 

för att bättre bemöta individuella behov och förväntningar. 

 

Denna studie visar att implementeringen av eHälsa kan försvåras av vårdpersonals ovilja att utbilda 

sig, rädsla för tekniken och en oro att personaltätheten ska minskas om tillgången till eHälsa 

utvecklas. Buck (2009) beskriver att vårdgivare bör ha klart för sig att teknik inte påverkar deras 

professionalism och yrkesstatus. Men däremot förändras deras roll och förväntningar från 

omgivningen, patient och närstående i och med ett förändrat arbetssätt. Sevean et al.,(2008) menar 

att det är betydelsefullt med utbildning och andra motiverande insatser för sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal. Det är viktigt att arbetsgivaren avsätter resurser för utveckling, utbildning och 

processens fortskridande när det gäller implementeringen av eHälsa men att fokus i första hand är på 

nyttan för patienterna. 

 

Att erbjuda utbildning och att ge personalen möjligheter att vara med och påverka redan vid 

implementeringen av olika ehälsoapplikationer är avgörande för ett lyckat resultat visas tydligt i 

denna studie. Detta för att öka motivationen, se potentialen och kunna bidra till att utvecklingen sker 

till både personalens och den tänkta patientgruppens bästa. Det är av vikt att både vårdgivare och 
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patient upplever att de har kontroll över tekniken och situationen samt respekterar varandra. 

Tekniken får inte påverka på ett sådant sätt att vårdgivaren eller patienten känner att 

kommunikationen blir svår, skapar osäkerhet eller är begränsande. Andra studier beskriver att t.ex. 

telemedicin med sin lättillgänglighet kan bli en tillgång och en trygghet för patient och närstående 

om vårdgivaren är lyhörd och anpassar detta utifrån individens behov. Tillämpandet av tekniska 

lösningar blir lyckosamt om utvecklare av dessa system lägger vikten på användarvänlighet, 

implementeringen och utvärderingen av den använda tekniken. Att implementera telemedicin och 

dess olika applikationer är kostsamt och tidskrävande och därför är det av vikt att prioritera den 

patientgrupp som har störst behov och nytta av detta. Lokala vårdgivare bör ge information om vilka 

behov innevånarna i realiteten har, då det inte alltid är rätt ehälsoapplikationer som erbjuds. Detta 

enligt Bahaadini, Yogesan och Wooton (2009) samt Buck (2009) för att ehälsoapplikationer skall ha 

bästa möjliga nytta och funktion. 

 

Den personliga kontakten i en vårdsituation bör inte underskattas, och vår studie visar att behovet av 

traditionella kontakter mellan patient och vårdpersonal fortfarande är viktig. Telemedicinska 

lösningar ska användas som ett komplement, och som ett verktyg för vårdgivaren. Det kan vara både 

ekonomiskt och mer effektivt jämfört med traditionella kontakter. Det är viktigt att inte eHälsa 

används för eHälsans skull utan används som en utveckling av vården för ett positivt resultat både 

för patient och vårdgivare. Vår studie visar att vid en lyckad implementering så ökar effektiviteten 

och patientens aktuella frågeställningar fick ett snabbt handläggande. Vårdpersonalens kunskaper 

ökar då möjligheterna att konsultera med olika medicinska specialiteter erbjuds på ett mer 

lättillgängligt sätt. Detta beskriver även Bahaadini et al., (2009) genom att sjuksköterskor såg en stor 

vinst i att kunna diskutera patienters behandling med specialistläkare och plastikkirurger.  

 

Hur vårdpersonal introducerar, motiverar och instruerar ny teknisk utrustning för patienter och 

närstående är avgörande för användandet och att vårdgivaren är lyhörd och uppfattar eventuell stress 

eller rädsla hos användarna. Det är vårdgivarens uppgift att vara uppdaterad, avgöra om situationen 

är lämplig, tidpunkten passande och om patienten och de anhöriga är rätt personer för att använda 

tekniska lösningar. Detta stöds även av Stern, Valaitis, Weir och Jadad (2012) och Buck (2009) som 

visar på vikten av att bedriva vård i hemmet på rätt nivå och att den tekniska utrustningen bör 

innefatta endast det som är nödvändigt. Vårdgivare bör också beakta att patient och närstående i en 

okänd, utsatt och stressande situation kan uppleva osäkerhet, rädsla och ha ett större behov av 

trygghet än i en ordinär vårdsituation. Behovet av information kan vara annorlunda än på t.ex. 

sjukhus, eftersom mottagaren processar informationen på ett annat sätt än vanligt och mängden 
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information kan lätt bli för stor. Information bör ges lite i taget och återkommande och vårdpersonal 

bör säkerställa sig att patienten och de anhöriga känner sig trygg och tillfreds med 

ehälsoapplikationen. En patient som känner sig trygg och säker blir också mer delaktig i sin vård 

och det leder till större compliance till behandlingen och ökat förtroende för sjukvården vilket ger en 

ekonomisk vinst och tidsvinst för både patient och vårdgivare då vårdtid på sjukhus kan undvikas. 

För patienten höjs också livskvaliteten då den får stärkt autonomi.   

 

Det var förvånande att det i studien inte beskrevs fler synpunkter, positiva eller negativa vad gäller 

patientsekretessen. Det är svårt att veta om det beror på att det inte varit fokus på den frågan eller 

om det beror på att patientsekretessen kunnat hanteras utan svårigheter. Detta kan bero på flera saker 

dels den rent tekniska hanteringen, dels hanteringen av samtalen i patientens hem. Patienten skall 

kunna tala fritt utan påverkan av familj eller anhöriga. Vårdgivaren är skyldig att avgöra detta varje 

gång, och i varje situation så att patientens trygghet kan säkerställas (SFS 2008:355). 

Slutsats   

Det är viktigt att berörd personal har möjlighet att påverka och vara delaktiga i processens alla delar 

vid implementering av ehälsoapplikationer. De måste få möjlighet att utveckla sin kunskap och 

utbilda sig inom sin profession då utbildning och konsultationer med specialister inom olika 

områden blir mer lättillgängliga med eHälsa. Sjuksköterskans och distriktssköterskans specifika 

kompetens inom omvårdnad är avgörande om en ehälsoapplikation kan bli ett etablerat arbetssätt då 

det främst är de som använder det som arbetsverktyg. Den kompetensen leder även till rätt vård 

kommer rätt patient till godo. Mer forskning behöver göras och främst kvalitativa studier, 

intervjustudier med berörd vårdpersonal som kan uttrycka vilken typ av ehälsotjänster som är 

implementerbara och funktionella. Distrikts- och sjuksköterskors möjligheter att bidra med sin 

specifika omvårdnadskompetens vid utvecklingen av ehälsoprojekt och implementeringen av olika 

ehälsoapplikationer är väsentlig redan i ett tidigt skede för att kunna avgöra om det tänkta projektet 

är genomförbart. Det traditionella mötet som sker inom sjukvården kan inte uteslutas med eHälsa 

men ska ses som ett komplement som är både utvecklande och nödvändigt.  

Slutord 

Författarna vill avsluta med ett citat ur den doktorsavhandling som var upprinnelsen till denna 

studies syfte: “ Med eHälsa kan fler undersökningar göras i hemmet och då kommer automatiskt 

frågan om dessa undersökningar görs för att det är möjligt eller för att bedriva en god och säker vård 
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i hemmet. Den andra reflektionen är att lösningen inte är att hitta teknikpositiva människor till 

hemsjukvården utan att hitta människor som är positiva till vård i hemmet med teknik” (Wälivaara, 

2012). 

 

 

 

Ett Ett Ett Ett hjärtligt tack till Titti Melinhjärtligt tack till Titti Melinhjärtligt tack till Titti Melinhjärtligt tack till Titti Melin----Johansson, samt Ingrid LundJohansson, samt Ingrid LundJohansson, samt Ingrid LundJohansson, samt Ingrid Lund----BouvinBouvinBouvinBouvin    
för god handledning och gott stöd under arbetet med examensarbetet.för god handledning och gott stöd under arbetet med examensarbetet.för god handledning och gott stöd under arbetet med examensarbetet.för god handledning och gott stöd under arbetet med examensarbetet.    
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Bilaga 1  

Informations och kommunikationsteknologi (IKT) är: 

 

Telemedicin: innebär att ge medicinsk vård på distans, t.ex telefonkonsultation eller något så 

komplext som robotanvändning eller satellit-teknologi (EU-kommissionen, 2008)  

 

SMS: korta textmeddelanden via mobiltelefon 

 

MMS: en vidareutveckling av SMS, med möjlighet att skicka bilder 

 

Smarttelefon: en mobiltelefon med pekskärm som är ett mellanting mellan telefon och dator 

 

Datorplatta/pekplatta/iPad: en mycket liten bärbar dator med pekskärm 

 

Sociala medier: mötesplatser på internet med möjlighet att skapa, upprätthålla och utveckla 

kontakter i syfte att utbyta information.   

 

Molntjänst: Externt serverutrymme för datortjänster, enskilda datorer/datoranvändare hyr in sig hos 

företag för att slippa investera i egna dyra lösningar  

 

Videokonferens: möten över videolänk/kamera där alla deltagare kan sitta kvar på sin hemort. 

Videokonferenser tillåter obegränsat antal deltagare.  

 

IKT används i huvudsak vid: 

* behov av lagring, hantering och dataöverföring 

* Stödssystem för kliniska beslut 

* för att underlätta vård på distans 
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Bilaga 2 

 

Exempel på eHälsotjänster för medborgare är: 

1177.se 

1177 Sjukvårdsrådgivningen 

mina vårdkontakter  

UMO.se 

 

Exempel  på eHälsotjänster för vårdgivare är: 

 

NPÖ nationell patientöversikt 

Vårdhandboken  

Barnhälsodata 

Elektroniskt sjukintyg 

e remiss 

Elektronisk födelseanmälan 

EiRA 

NODI/Pascal Nationell ordinationsdatabas 

NiTHA 

 

Sammanhållen journalföring: Ett elektroniskt system, som gör det möjligt för en vårdgivare att ge 

eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare. 

Standardiserade/strukturerad vårdplaner: Utgår från patientens hälsoärende, inte professionens 

kunskapsområde, ger mindre dubbeldokumentation, undviker risk för motstridig information i 

journalen, större möjlighet att följa patients vård inom och över organisationsgränser  
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Bilaga 3. 

Tabell 1. Översikt över databassökningar 

 

 

Sökmotor Sökord Begräns- 
ningar 

Träffar Bortvalda 
efter titel och 
dubblett 

Bortvalda 
efter 
abstrakt 

Valda 

Psychinfo Telemedicine AND rural 
AND opinion* 

Peer reviewed 10 7 2 1 

Pubmed MESH: Telemedicine 
AND rural health services 
OR rural health AND 
opinion* 

 

25 18 5 3 

Cinahl Telemedicine AND rural 
health AND opinion* 

Inga 6 3 
 

3 

Cochrane MESH: Telemedicine, 
rural health,  

Endast trials 20 13 11 
 

Web of Science Telemedicine OR eHealth 
AND rural* AND 
opinion* 

Endast article, 
english, from 
2008-nutid 

11 4 5 2 

Google Scholar eHealth OR Telemedicine 
AND ruralpopulation* 
AND homecare AND 
health- 
professional* AND 
opinion* 

2008-nutid 
engelska 
måste 
innehålla: 
sökordet 
homecare  

13 13 11 
 

Scopus eHealth OR Telemedicine 
AND rural AND Home 
Care AND opinion* 

Inga  3 3 0 0 

Swemed+ MESH: Telemedicine OR 
eHealth AND rural*  

 

0 
   

Journal of 
telemedicine 
and telecare 

telemedicin* AND 
opinion* AND nurs* 
AND rural AND home 

2008-2014 21 1 16 4 
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Bilaga 4 

Prisma flödesschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar valda genom 
databassökning (n = 66) 

U
rv

al
 

In
kl

ud
er

ad
e 

K
va

lit
et

sb
ed

öm
ni

ng
 

Id
en

tif
ie

ri
ng

 

Artiklar funna genom manuell 
sökning (n = 6) 

Antal artiklar kvar efter bortsorterade 
dubbletter (n = 50) 

Artiklar lästa abstrakt 
(n = 50) 

Artiklar exkluderade  
(n =26) 

Artiklar valda för 
kvalitetsgranskning 

(n =24) 

Artiklar i fulltext som 
exkluderats pga. för låg 

kvalitet 
(n =11) 

Artiklar inkluderade med 
kvalitativ ansats (n= 5) 

kombinerad metod 
(n =2) kvantitativ ansats  

(n = 6) 

Studier inkluderade totalt 
(n=13)  
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Bilaga 5 

Tabell 2 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare, år 
och land 

Syfte, metod och urval Huvudfynd/resultat Kommentar Kvalitet 

Grindlay, 
Lane & 
Grossman 
(2012) USA 

Utvärdera patienters och 
vårdgivares erfarenheter vid bruk 
av telemedicin vid medicinska 
aborter. 
Djupintervjuer utfördes på 20 
telemedicinpatienter, 5 patienter 
med ordinära besök och 15 
vårdgivare. 

Patienter och vårdgivare fann många 
fördelar med telemedicin däribland 
minskat resande och bättre 
tillgänglighet hos läkare. För 
vårdgivaren innebar det ett 
förändrat arbetssätt som löstes. 

Kvalitativ  Medel 
kvalitet 

Gustafson et 
al., 
(2012) 
USA 

Studie av effektiviteten av 
Comprehensive Health 
Enhancement Support System 
(CHESS) jämfört med valda 
Internetsidor vad gäller lindrande 
av fysiska symtom vid lungcancer i 
en randomiserad kontrollerad 
multicenterstudie med 246 
anhörigvårdare- patientgrupper 
ifrån fyra olika sjukhus. Före 
studiens start och varannan månad 
under 25 månader fyllde varje 
anhörig i en modifierad Edmonton 
Symtom Assessment Scale. 

Patienter och anhöriga som fick 
tillgång till CHESS rapporterade 
signifikant lägre grader av fysiskt 
lidande jämfört med de som använt 
sig av utvalda Internetsidor. Bruk av 
CHESS antogs ge högre livskvalitet 
och därför längre överlevnad. 

Kvantitativ Hög 
kvalitet 

Mitchell, Mc 
Laren, 
Morton  och 
Carachi 
 (2009) 
Skottland 

Utvärdera erfarenheterna av 
CAMHS (The Child and Adolescent 
Mental Services), nyttan av den, 
fördelar och nackdelar jämfört med 
telefon-konferenser. Forskarna har 
även gjort ekonomiska beräkningar 
på restid.19 deltagare inom olika 
yrken: läkare, ssk, psykologer, 
psykiatriker, lärare, socionom och 
apotekare ingick i studien där de 
besvarade enkäter. 

Kliniskt arbete kan utföras med 
familjerna kvar i hemmet och ett 
större antal vårdgivare inom olika 
professioner kan delta i samma möte. 
Studien visar att en familj i 
Skottland kan i tid tjäna 4-12 
timmar enkel resa och i pengar 
mellan 30-110 engelska pund enkel 
väg på att använda CAMHS hemma, 
förutom miljövinsten. 

Kvantitativ  Hög 
kvalitet 

Moffat och 
Eleys (2011)   
Australien 

Belysa problemet med 
implementeringen av olika 
ehälsoapplikationer.  Semi- 
strukturerade intervjuer med fem 
läkare och 10 experter inom 
telemedicin i glesbygden 

De primära barriärer som hittades 
var: finansiering, tid, infrastruktur, 
utrustning, färdigheter och förkärlek 
för det traditionella arbetssättet 

Kvalitativ  Medel 
kvalitet 

Nesbitt, 
Marcin, 
Daschbach & 
Cole 
(2005) USA 

Studie av vårdkvaliteten vid sju av 
läkare underbemannade glesbygds- 
kommuners kliniker där telemedicin 
implementerats. 
Enkätundersökningar avseende 
vård-kvaliteten utfördes före och 
efter implementerandet av 
telemedicin. 

Data visade att det vid 152 olika 
tillfällen hade använts telemedicinsk 
utrustning i syfte att utbilda personal 
och administration via webbaserad 
utbildning. Både patienter och 
vårdgivare upplevde att 
vårdkvaliteten och tillgängligheten 
hade förbättrats. 

Kvantitativ  Hög 
kvalitet 

Nilsson et al., Utvärdera möjligheterna att Läkare, ssk och patient upplevde Kvantitativ Hög 
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 (2009) 
 Sverige 

behandla patienter med högt 
blodtryck via telemedicinska möten 
mellan läkare, ssk och patient.  91 
patienter ingick i studiegruppen och 
281 patienter var i en kontrollgrupp. 

stora fördelar med att arbeta med 
telemedicinska möten. Läkaren 
tyckte att det gav mycket 
information att få se, höra och till det 
väga in mätvärdena för att kunna 
göra en korrekt ordination. 

En ett år lång 
studie 

kvalitet 

Nilsson, Skär 
och 
Söderberg 
(2008) 
Sverige 

Dsk perspektiv gällande 
implementeringen av olika ehälso- 
applikationer. 19 dsk intervjuades i 
fokusgrupper 

Dsk är positiv till 
ehälsoapplikationer som 
komplement, men önskar kunna 
påverka implementering och 
utveckling av tekniken. 

Kvalitativ 
Del av en större 
studie   

Hög 
kvalitet 

Nilsson, Skär 
och 
Söderberg 
(2010) 
Sverige 

Beskriva två distriktssköterskors 
(dsk) erfarenhet av att använda SMS 
vid kommunikation med svårt sjuka 
patienter som vårdas i hemmet. 
Semi-strukturerade intervjuer hölls 
med två dsk före under och efter 
studien 

Tekniken ökade dsk tillgänglighet 
för patienterna vilket ledde till en 
bättre relation och ökad tilltro till 
dsk. Tekniken sparade arbetstid för 
dsk. Resultat var ökad kvalitet på 
hemsjukvården. 

Kvalitativ 
Del av en större 
studie. 

Hög 
kvalitet 

Paré et al. 
(2011) 
Kanada 

Utvärderade bruk av bärbara 
datorer i hemsjukvården där 137 
sjuksköterskor (ssk) deltog. Enkäter 
och semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med ssk samt enkäter 
skickades för att utvärdera 
patienternas upplevelser. 

Ssk och patienterna upplevde att 
datorerna med den för- 
programmerade och strukturerade 
vårdplanen med access till 
patientjournalen höjde vård- 
kvaliteten betydligt och ssk hade 
väldigt god hjälp av systemet. 

Kombinerad 
metod 

Hög 
kvalitet 

Roberts, 
Garrett & 
Godden 
(2012) 
 Skottland 

Studien utvärderar bruket av ett 
sedan tidigare implementerad 
ehälso- applikation för KOL- 
behandling. Tio semi- strukturerade 
kvalitativa intervjuer utfördes med 
sjukvårdspersonal och enkäter 
skickades ut till patienter. 

Resultatet var tillfredsställande och 
KOL-patienterna kände sig bekväma 
och trygga med tekniken. 
Arbetsmiljö påverkades både positivt 
och negativt.    

Kombinerad 
metod 

Hög 
kvalitet 

Vuononvirta 
et al., 
(2011) 
Finland 

Beskriva hur ehälso- applikationer 
accepteras av vårdgivare. 
55 deltagare intervjuades, läkare, 
sjuksköterskor (ssk) och 
sjukgymnaster från sju olika 
hälsocentraler och ett sjukhus. 

Förenligheten har tre aspekter: den 
individuella, organisatoriska och 
processen vid implementeringen. 

Kvalitativ Hög 
kvalitet 

Wälivaara, 
Andersson 
och Axelsson 
(2011) 
Sverige 

Utforskande av 17 distriktsläkares 
(från nio olika hälsocentraler i 
Norrbotten) åsikter om införande av 
olika ehälsoapplikationer. 
Fokusgruppintervjuer   

Distriktsläkarna hade åsikten att ett 
möte ansikte mot ansikte inte kan 
bytas ut mot en telekonferens. 
Telemedicin är ett komplement och 
bör användas med försiktighet. 

Kvalitativ Hög 
kvalitet 

Zanaboni et 
al., 
(2009) 
Italien 

Utvärdering av effekten av 957 
telemedicinska konsultationer 
mellan specialistläkare och 41 
husläkare och 812 patienter från 30 
glesbygds- kommuner. Insamlade 
kliniska data och enkäter 
analyserades.   

Resultatet visade på 95 % nöjda 
husläkare som ansåg kvaliteten på 
specialistkonsultationerna var hög. 
Tid sparades, patienternas 
vårdkvalitet höjdes och ekonomi 
sparades. 

Kvantitativ 
del av större 
studie (SUMMA- 
TELEMACO) 

Hög 
kvalitet 
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Tabell 3.  Översikt av subkategorier och kategorier relaterade till inkluderade 
artiklar 

 

 

Kategorier Subkategorier Relaterade artiklar 

Rädsla  

att använda eHälsa 
*Tekniska svårigheter  
*Behov av utbildning 

Moffatt & Eley (2011), Vuononvirta et al (2011)Nilsson, Skär & Söderberg 

(2009) Roberts,Garrett & Godden (2012) Nilsson,Skär & Söderberg (2008) 

Wälivaara, Andersson & Axelsson (2010) 

Vilja att använda 

eHälsa 
*Komplement  

till personlig kontakt 
* Kvalitet i vården 

 

Paré et al. (2011), Nilsson et al. (2009), Nilsson, Skär & Söderberg (2009), 

Wälivaara, Andersson & Axelsson (2010), Vuononvirta et al (2011) Nilsson,Skär 

& Söderberg (2008) Zanaboni et al (2009) Grindlay et al (2012),   

Mitchell et al (2009), Nesbitt et al. (2005) 

Miljö, tid- och 

ekonomiaspekter 
*Varierande effektivitet 
* Frigörande av resurser 
* Bättre Arbetsmiljö 
* Minskat resande 

Moffatt & Eley (2011), Nesbitt et al.(2005), Roberts, Garrett & Godden (2012) ) 

Mitchell et al (2009) Zanaboni et al (2009) Grindlay et al (2012) Vuononvirta et 

al (2011) Gustafson et al. (2012), Nilsson et al. (2009) 

Känsla  

av empowerment  
* Ökad Delaktighet 
* Högre livskvalitet 

Paré et al. (2011), Nesbitt et al.(2005), Nilsson, Skär & Söderberg (2009), 

Gustafson et al. (2012) Mitchell et al (2009) Zanaboni et al (2009), Grindlay et al 

(2012) Roberts, Garrett & Godden (2012) 

 

 

 

 

 

 


