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Abstrakt 

Personer med kronisk sjukdom som bor hemma behöver ofta 

stöd och hjälp. Hälsa för den sjuke kan vara att få vistas i sin 

hemmiljö så länge det är möjligt. Ett sätt att stödja sjuka 

personer i hemmet kan vara att tillämpa informations och 

kommunikations teknologi. En systematisk litteraturöversikt 

utfördes baserat på nio vetenskapliga artiklar. Syftet med denna 

studie var att beskriva hur E-hälsa, det vill säga 

kommunikation via text och/eller bild, kan vara ett stödverktyg 

till hälsa för människor som lever med kronisk sjukdom i 

hemmet. Studien var fokuserad på att se fördelar med E-hälsa. 

I resultatet framkom att E-hälsa i hemmet gav en tryggare och 

säkrare vård och en ökad förmåga till egenvård. Patienters 

synliga symtom kunde bedömas i tidigt skede vilket stärkte 

patienters tillit till vården och betydelsen av att ha tillgång till 

stöd efter utskrivning från sjukhuset. 

Utifrån resultatet uppkom omvårdnadsinterventioner som var 

en handlingsplan för hälsa där patientens egna behov och 

resurser bör vara i centrum. Riktlinjer för hur tillämpning av 

verktyget E-hälsa ska se ut bör påbörjas utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv. 

 

 

Nyckelord: kronisk sjukdom, E-hälsa, omvårdnad, i hemmet, 

KASAM, systematisk litteraturöversikt. 
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Att leva med kronisk sjukdom innebär många förändringar i det dagliga livet. Personer med 

kronisk sjukdom som bor hemma behöver ofta stöd och hjälp av distriktssköterskor.  Hälsa för 

den sjuke kan vara att få vistas i sin hemmiljö så länge det är möjligt. En god tillgänglighet till 

kommunikation med distriktssköterskan ger den kroniskt sjuke personen i hemmet en känsla 

av säkerhet i det dagliga livet (Nilsson, Öhman, & Söderberg, 2006). Under senare år har 

vårdens struktur förändrats så att personer som lever med kroniska sjukdomar i större 

utsträckning än tidigare vistas i hemmet och inte på sjukhus. Ett sätt att stödja den sjuka 

personen i hemmet kan vara att tillämpa informations och kommunikations teknologi (IKT), 

det möjliggörs genom att patienter kan kommunicera via text och/eller bildkommunikation 

med distriktssköterskor via E-hälsa (Nilsson et al. 2006).  

 

 

Kroniska sjukdomar är sjukdomar med lång varaktighet och har i allmänhet långsam 

progression.  Kroniska sjukdomar, såsom hjärtsjukdomar, stroke, cancer, kroniska 

luftvägssjukdomar och diabetes är den överlägset vanligaste orsaken till dödlighet i världen 

enligt World Health Organisation (WHO, 2010a). Oavsett om personer med kronisk sjukdom 

valt att leva på landsbygd eller i storstad så har de rätt till vård på lika villkor. IKT-tekniken 

kommer möjligen att vara till stor nytta i framtiden genom att underlätta kommunikationen 

och vara till stöd mellan vårdgivare och leda till ökad tillgänglighet för bland annat de som 

valt att bo i landsbygd. IKT har idag en potential att dels kunna minska stigande kostnader för 

vård genom att kunna dra ner på antalet inläggningar och besök på sjukhus med att dels öka 

tillgången till vård via E-hälsa. Att vara kronisk sjuk och samtidigt intern i ett fängelse ger 

möjligheter till att dra nytta av denna teknik. Besök till sjukhus är inte alltid möjligt för dessa 

personer då det är förknippat med extra personalresurser vid fängelserna där personal, en eller 

flera behöver följa med (Falsafi, 2007, juni).  

 

 

IKT är ett begrepp som omfattar kunskap om olika tekniklösningar som handlar om att i 

någon form använda datorbaserad teknik för utbyte av information och kommunikation 

mellan människor. En subjektiv upplevelse av att vara tillsammans med en annan person som 

geografiskt befinner sig någon annanstans (Knudsen, 2002). E-hälsa är ett samlingsbegrepp 

för vård och stöd på distans det vill säga den allmänna tillämpningen av verktyget som bygger 

på informations- och kommunikationsteknik och som ska bidra till förebyggande åtgärder, 

diagnos, behandling samt övervakning och styrning av människors hälsa och livsstil.  E-hälsa 
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kan också vara ett verktyg för hälsa, till exempel för behandling av patienter, bedriva 

forskning, utbilda studenter, diagnostisera sjukdomar och bevara folkhälsan med 

förebyggande sjukvård (WHO, 2010b). Vid sidan om information och kommunikation 

omfattar även E-hälsa informationsnätverk för hälsofrågor, elektroniska patientjournaler, 

telemedicinska tjänster samt kroppsburna och bärbara kommunikationssystem för mätning av 

olika parametrar från patienter. E-hälsa kan ge en ökad tillgänglighet, flexibilitet och vara 

tidsoberoende. Med tidsoberoende menas att patienter kan skicka textmeddelande oberoende 

av tid på dygnet.  Det innebär även en möjlighet för svårt sjuka personer och deras närstående 

att behålla eller öka sin livskvalitet genom att kunna använda informations- och 

kommunikations teknik som ett hjälpmedel för att öka tillgängligheten av vård och 

omvårdnad enligt Europeiska Unionens folkhälsoportal (2010). Benämningen för IKT inom 

vården kan se olika ut, t.ex. E-hälsa, telemedicin, televård, telehälsa, vi kommer att använda 

oss av begreppet E-hälsa. 

 

 

Ett sätt för sjuksköterskan att stödja individen i omvårdnaden kan vara genom att bli mer 

tillgänglig via E-hälsa. Naue (2008) beskriver att människan skapar sin egen hälsa och en av 

sjuksköterskans huvuduppgifter är att stärka patientens tilltro till sin förmåga och egna 

resurser. Det finns personer som har svårigheter med att uttrycka sig och att vara autonoma, 

till exempel personer med kognitiva störningar eller demenssjukdom. I dessa situationer 

innebär sjuksköterskans hälsofrämjande arbete att stödja personens egen autonomi så långt det 

är möjligt. I sin profession som sjuksköterska skall omvårdnaden syfta till att stärka hälsa, 

förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella 

möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

 

Tillgång till E-hälsa kan förbättra omvårdnaden genom att stärka patienters känsla av hälsa 

trots sjukdom. Antonovsky (1991, s. 37-38) skapade den salutogenetiska modellen, känsla av 

sammanhang, KASAM. Det innefattar tre begrepp: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Alla delar har stor betydelse för hur personer ska bemästra svårigheter i livet.  

Hälsa och sjukdom är en mångdimensionell företeelse och inte ett antingen eller tillstånd. Det 

salutogenetiska synsättet fokuserar på faktorer som ger upphov till hälsa till skillnad från det 
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patogenetiska perspektivet som fokuserar på faktorer som ger upphov till sjukdom 

(Antonovsky 1991, s.26-27).  

 

 

För att få patienters olika behov tillgodosedda behövs fler perspektiv om patienters upplevelse 

av att leva med kronisksjukdom. Omvårdnaden har stor betydelse för patienter i hemmet och 

därför vill vi söka kunskap om vilken betydelse E-hälsa har ur ett omvårdnadsperpektiv. Mer 

kunskap om E-hälsa och om vilka möjligheter och svårigheter som kan finnas behövs för 

hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna utveckla tekniken för att implementera detta på 

bästa sätt i omvårdnaden.  

 

 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att beskriva hur E-hälsa i omvårdnaden kan vara ett 

verktyg till hälsa för människor som lever med kronisk sjukdom i hemmet. Vi kommer att 

ställa följande fråga till litteraturen. På vilket sätt kan användandet av E-hälsa i omvårdnaden 

vara ett stöd för hälsa hos personer som lever med kronisk sjukdom i hemmet? 

Litteraturstudien kommer att fokusera på patienters och sjuksköterskors erfarenheter av 

användandet av E-hälsa i omvårdnaden och litteraturstudien kommer inte att beröra teknik 

som har till syfte att övervaka eller mäta olika parametrar från patienter.  

 

 

Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt för att skapa en översikt över 

kunskapsläget. Metoden var inspirerad av Koch (2006) och Lämås, Willman, Lindholm och 

Jacobsson (2009). För att hämta kunskap inom ämnet E-hälsa söktes vetenskapliga artiklar 

och litteratur om E-hälsa lästes. Enligt Olsson och Sörensen (2008) är det viktigt att redogöra 

för läsaren vilken förförståelse forskaren har inom forskningsområdet.  I processen för att 

systematiskt hitta och bedöma relevant vetenskaplig litteratur användes Goodmans fyra första 

steg (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 51).  
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Forskningsproblem 

Syftet med denna kunskapsöversikt var att undersöka hur E-hälsa i omvårdnaden kan vara ett 

verktyg till hälsa för människor som lever med kronisk sjukdom i hemmet. För att kunna 

precisera problemet för utvärdering ställdes denna fråga till litteraturen:  

På vilket sätt kan användandet av E-hälsa i omvårdnaden vara ett stöd för hälsa hos personer 

som lever med kronisk sjukdom i hemmet? Tillämpningen och erfarenheten som fanns fram 

till idag var främst fokuserad på den medicinska vetenskapen där vård och behandling varit i 

fokus (Sävenstedt, Zingmark & Sävenstedt, 2007, s.14).  Vår studie berörde vuxna personer 

med kronisk sjukdom som levde i hemmet och hade använt E-hälsa, för att vi skulle skapa oss 

en uppfattning om dess eventuella fördelar för användarna. Både kvalitativa och kvantitativa 

studier användes. Kvalitetsgranskning har gjorts och redovisats i tabellform (tabell 2). 

 

 

Precisera studiernas inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier: vuxna patienter som lever med kroniskt sjukdom i hemmet, E-hälsa, 

omvårdnad 

Exklusionskriterier: övervakning, diagnostik, ekonomiska besparingar i vården. 

 

 

Plan för litteratursökning 

Tillgången till databaser och datorer ansågs vara god, även hjälp av bibliotekarier fanns att 

tillgå. Eftersom begränsningen av språkkunskaper fanns var vi tvungna att använda artiklar 

som var presenterade på engelska och/eller svenska. De vetenskapliga artiklarna söktes 

systematiskt via databaserna PubMed och Cinahl. Även manuell sökning av artiklar och 

litteratur gjordes.  

 

 

Genomförd litteratursökning 

Arbetet började med att systematisk och metodiskt göra en litteratursökning för att ta reda på 

vad som fanns skrivet inom ämnet. De databaser som användes hade vi fått tillgång till via 

Luleå tekniska universitets bibliotek. De sökord som användes i PubMed översattes via 

SweMesh+. Endast artiklar skrivna på engelska och svenska som var peer rewieved söktes. 

För att kunna besvara forskningsfrågan som ställdes till litteraturen söktes vetenskapliga 

artiklar via PubMed med sökorden chronic disease, telemedicine, vilket visade sig att vara en 



 

 

 

7 

 

alltför snäv sökning. Sökningarna visade att det fanns många olika benämningar på IKT, 

vilket gjorde det svårt att få relevanta träffar. Hjälp togs av forskare inom ämnet E-hälsa som 

vi kommit i kontakt med under tidigare studier i omvårdnad. En ny sökning i PubMed gjordes 

och denna gång med sökorden: chronic disease, telemedicin, health och nursing.  I Cinahl 

användes sökorden: chronic disease, nursing, e-health, telenursing, telecare, telehealth, ICT 

and nursing. Sökningar gjordes där orden först söktes var för sig sedan i kombination med den 

Booleska sökmotorn AND (tabell 1).  När antalet träffar blev hanterbara, 20 stycken, lästes 

samtliga artiklars abstrakt och de som svarade mot frågeställningen valdes ut. Samma artiklar 

återkom i sökning i PubMed och i Cinahl, därför har urvalen endast presenterats en gång. 

Resultaten av sökningarna visade att i de flesta artiklar var besparingar med hjälp av E-hälsa 

det primära.   
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: att beskriva hur E-hälsa kan vara ett verktyg till hälsa för människor som lever med 

kronisk sjukdom i hemmet 

PubMed 2010-02-10 

Söknr *)           Söktermer                         Antal ref.                                       

 1  MSH                 Chronic disease                            186727                                           

2 MSH MT                 Chronic disease                                9753                                               

3 MSH                 Telemedicine                              10651                                                

4 MSH and 

MSH MT 

                2 and 3                                    73                                                      

5 MSH                 Health                          1914830                                                   

6 

 

7   

8                  

MSH and 

MSH MT               

MSH   

MSH and 

MSH MT                   

                4 and 5 

 

                Nursing 

                6 and 7  

                                   55                                                                               

 

                           489268                                                     

                                   10                                                                                                                      

                   

CINHAL 2010-02-10 

 

1 

                              

                Chronic disease 

 

                             18248                                                    

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

                Nursing 

                E-health 

                Telenursing 

                Telecare 

                Telehealth 

                Ict and nursing  

                1 and 3 

                1 and 4 

                1 and 5 

                1 and 6 

                2 and 11 

                1 and 7 

 

                           287375                                                  

                                 193                                                        

                                 892                                                        

                                 115                                                        

                               1178                                                      

                                   24                                                         

                                     1                                                           

                                    29                                                         

                                      3  

                                    69                                                         

                                    20                                                          

                                      1                                                                                                        

    

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, MSH MT-MeSH MajorTopic 

 

Manuell sökning via litteratur gjordes därefter. Genom personliga kontakter fick vi kännedom 

om boken ”E-hälsa i vård och omsorg av äldre” (Sävenstedt et al. 2007). Genom denna 

litteratur återfanns även en artikel. Sökningar via författare gjordes.  I en bok som vi fått 

kännedom om via vår tidigare kurs och som var skriven av Söderberg (2009), återfanns en 

artikel i referenslistan som valdes ut. I Cinahl söktes det vidare på denna författare och 

ytterligare en artikel hittades. Studiehandledningen hänvisar till ett exempel att redovisa 

resultat i en artikel, denna artikel svarade mot vårt syfte och valdes ut.  
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Kvalitetsgranskning   

För att kritiskt värdera de insamlade studierna är det viktigt att gå systematiskt tillväga enligt  

Willman et al. (2006, s. 83). Därför valde vi att redovisa resultaten av vår litteratursökning enligt tabell 

1. Granskningen har utförts av två oberoende granskare som sedan sammanfört tolkningarna, detta ger 

större tyngd till granskningen (Willman et al. 2006, s. 83).  Resultaten av sortering, granskning och 

kvalitetsbedömning redovisas i tabell 2. Som underlag för kvalitetsgranskning av artiklarna används 

”Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ och kvalitativ metod” enligt Willman et 

al. (2006, s. 154-157). Vi valde att arbeta utifrån ovanstående författare genom att tilldela ett poäng 

med frågor som gav ”ja” svar, noll poäng för ”nej” svar eller ”vet ej”. Poängsumman har räknats om i 

procent av den totala möjliga summan. Därefter graderade vi kvalitén efter nedanstående 

graderingsskala. Det är viktigt att för läsaren ange vad kriterierna står för (Willman et al. 2006, s. 96). 

Trots att några artiklar var av låg kvalitet fanns det ett stort värde i att ha med dem eftersom 

infallsvinklarna var annorlunda, dels med onlinesupport för att kunna dela erfarenheter och strategier 

av egenvård mellan patienter, samt betydelsen av IKT även för patienter med liten erfarenhet av teknik. 

(tabell 3). 

 

Grad I 80-100% 

Grad II 70-79% 

Grad III 50-69% 
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Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=9) 

Författare 

År 

Land 

Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datains. 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

(I, II, III) 

 

 

Bowles K H, 

Baugh A C. 

2007 

USA 

 

Kvalitativ  

 

 

n=19 

 

Litteraturstudie 

Tematisk  

innehållsanalys 

 

 

Patienter och omvårdnadsansvariga  

accepterade tekniken. Hade positiva  

effekter på egenvård, förlängde tiden  

mellan återinläggningar och 

 sjukhusvistelsens längd samt minskade 

sjukvårdskostnader. 

 

 

I 

Koch S 

2005 

Sverige 

 

Kvalitativ 

 

n=578 Litteraturstudie 

Tematisk  

Innehållsanalys 

 

 

Mer forskning behövs vid utformning 

 av verktyget IKT i hemmet. 

II 

Liss H, 

Gluekauf R, 

Ecklund- 

Johnson E. 

2002 

USA 

 

Kvalitativ 

 

n=10 Litteraturstudie 

Tematisk 

innehållsanalys 

Telekommunikation är lika effektiv  

som direkt vård oavsett tidigare  

erfarenhet av IKT 

II 

Marineau  

L M. 

2007 

USA 

 

Kvalitativ  

 

 

n=10 

(0) 

Intervjustudie 

Analys enligt  

Colaizzis sju steg 

Studien visar att patienter föredrar att  

åka hem tidigare från sjukhuset med  

stöd av familjen och telehälsa. Snabbare 

hjälp via telehälsa än om de låg inne. 

Snabbare tillfrisknande i hemmet. 

 

 

I 

Nilsson C,  

Öhman M, 

Söderberg S. 

2006 

Sverige 

Kvalitativ  

 

 

 

n=2 

(0) 

Intervjustudie 

Kvalitativ  

fallstudie med 

tematisk 

innehållsanalys 

Ökad känsla av säkerhet i det dagliga 

 livet. Lättare att kommunicera med  

distriktssköterskan, ökad tillgänglighet  

till vården. Underlättar  

kommunikationen för  

dem som har svårt att prata. 

I 

 

 

 

 

 

Oriet P, 

Cudney S, 

Weinert C. 

2007 

USA 

 

Kvalitativ 

 

n=60  

(12) 

 

 

Intervjustudie 

Deduktiv  

analysmetod 

 

 

Onlinesupport gav kvinnorna stöd,  

möjlighet att definiera problem, 

tillgång till evidensbaserad information 

och möjlighet att dela strategier för   

egenvård mellan varandra. 

 

III 
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Författare 

År 

Land 

 

Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datains. 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

(I, II, III) 

 

Sävenstedt S, 

Zingmark K, 

Sandman P-O 

2004 

Sverige 

Kvalitativ n=20 

(0) 

Intervjustudie 

Fenomenologisk- 

hermeneutisk  

metod inspirerad 

av Ricoeur 

De två huvudteman som framkom var; 

Att skapa känsla av närvaro på distans.  

Att uppleva närhet på distans. När de  

viktiga aspekterna är uppfyllda såsom  

att känna samhörighet, trygghet,  

öppenhet och intresse är det möjligt att  

uppnå en närvaro av omvårdnad vid 

 IKT med äldre. 

 

I 

Sävenstedt S, 

Zingmark K, 

Hyde`n L_K, 

Brulin C. 

2005 

Sverige 

 

Kvalitativ n=18 

(2) 

 

Intervjustudie 

Kvalitativ metod  

inspirerad av  

konversation och  

diskursanalys 

Genom triad underlättas 

kommunikation med IKT 

(mellan undersköterskor, sjuksköterskor 

 och patient leder till stöd.) 

II 

Sävenstedt S, 

Sandman P-O 

Zingmark K. 

2006 

Sverige 

Kvalitativ n=10 

(0)  

 

Intervjustudie 

Kvalitativ  

innehållsanalys  

inspirerad av 

Coffey & 

Atkinson 1996 

Motstånd bland vårdare till att  

introducera IKT i omvårdnaden av 

äldre. Dubbelhet att IKT skulle främja 

en mänsklig omsorg kontra en  

avhumaniserad vård. 

 

II 

 

 

 

Dataanalys 

För att skapa förståelse och få en helhetsuppfattning genomlästes valda artiklar flera gånger.  

Dataanalysen av utvalda artiklar genomfördes var för sig för att sedan jämföras. Detta för att 

öka trovärdigheten (Willman et al. 2006, s.83). Därefter enades det om de slutliga textenheter 

som svarade mot frågeställning och syfte. Till en början extraherades textenheter som 

motsvarade syftet från originaltexterna som var på engelska och översattes sedan fritt till 

svenska. Sedan kondenserades textenheterna vilket innebar att överflödiga ord togs bort utan 

att förändra innebörden i texten. Därefter gjordes en första kodning det vill säga en gruppering 

av kondenseringar som numrerades, för att lättare kunna sortera och håll ordning på 

analysstegen. För att underlätta arbetet användes ett kodningsprotokoll enligt Backman (2008, 

s.78). Efter kodningen skedde en gruppering av de funna textenheterna som tilldelades ett 

område.  Dessa områden grupperades ytterligare en gång till för att finna minsta gemensamma 
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område. Slutligen efter tre grupperingar sammanställdes de slutliga områdena i två rubriker 

som blev en sammanställning av den kunskap som fanns beskrivet utifrån utvalda artiklar. För 

att bibehålla validiteten under arbetets gång återgick vi kontinuerligt till arbetets 

grundmaterial för att återkoppla till områden och textenheter vilket underlättades tack vare 

kodningen. 

 

 

Resultat 

Resultatet bygger på nio kvalitativa artiklar som var och en belyste olika sätt att ge stöd via E-

hälsa. Artiklarna beskriver utifrån olika perspektiv på vilket sätt E-hälsa kan ge stöd utifrån 

patient- respektive sjuksköterskeperspektiv. Fem av artiklarna berörde vilket stöd E-hälsa 

kunde ge till patienter i hemmet med text och/eller bildkommunikation, där de kunde få stöd 

av varandra eller av sjukvårdspersonal. En av dessa artiklar visade på vikten av att ha tillgång 

till triad för att underlätta användandet. En annan artikel var en kunskapsöversikt som belyste 

hur det ser ut i dag och framtida trender. Även kluvenheten om E-hälsa skulle främja en 

mänsklig omsorg kontra en avhumaniserad vård togs upp.  Fem av artiklarna kom från 

Sverige och fyra kom från USA och var publicerade mellan 2002-2007 (tabell 3). 
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Tabell 3. Översikt av resultat. 

Författare 

Artikel 

 

Årtal Land Stödverktyg Perspektiv 

Bowles K H, Baugh A C. 

Applying Research Evidence to Optimize  

Telehomecare. 

 

2007 

 

USA Bildkommunikation Sjuksköterskor 

Patienter 

Koch S. 

Home telehealth - Current state and future trends 

 

 

2005 

 

Sverige Nuläge och framtida 

trender för E-hälsa  

 

Sjuksköterskor 

Liss H, Gluekauf R, Ecklund- Johnson E. 

Research on Telehealth and Chronic Medical  

Conditions: Critical Rewiev, Key Issues, And 

Future Directions. 

 

2002 

 

USA Internet- telefon- och 

bildkommunikation 

Sjuksköterskor 

Marineau  L M. 

Telehealth Advanced Practice Nursing: The lived  

experience of individuals with acute infections  

transitioning in thin the in the home 

 

2007 USA 

 

Bild- och 

textkommunikation  

 

 

Sjuksköterskor 

Patienter 

Nilsson C, Öhman M, Söderberg S. 

Information and communication technology in  

supporting people with serious chronic illness   

living at home an intervention study. 

 

2006 

 

Sverige 

 

Text kommunikation Sjuksköterskor 

Patienter 

Oriet P, Cudney S, Weinert C.  

Rural Woman Find Support Online. 

 

2007 

 

USA Textkommunikation  

via chattrum  

Patienter 

Sävenstedt S, Zingmark K, Sandman P-O. 

Being present in a Distance room: Aspects of 

Teleconsultations With older people In a nursing home. 

 

2004 

 

Sverige Bild- och 

textkommunikation 

Sjuksköterskor 

Sävenstedt S, Zingmark K, Hydén L_K, Brulin 

C. 

Establishing joint attention in remote talks with 

the elderly about health: a study of nurses‟ 

conversation with elderly persons in 

teleconsultations  

 

2005 

 

Sverige Bildkommunikation  

Med hjälp av triad  

Sjuksköterskor 

Sävenstedt S, Sandman P-O Zingmark K. 

The duality in using information and   

Communication technology in elder care. 

 

2006 Sverige Bild- och  

textkommunikation.  

 

Sjuksköterskor 
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Syftet med denna kunskapsöversikt var att undersöka hur E-hälsa i omvårdnaden kan vara ett 

verktyg för hälsa för människor som lever med kronisk sjukdom i hemmet med 

frågeställningen; På vilket sätt kan användandet av E-hälsa vara ett stöd för hälsa hos 

patienten i omvårdnaden? Samtliga artiklar svarade på frågeställningen som slutade i två 

huvudrubriker. 

 

 

Rubriker 

Rubrikerna presenteras i en översiktstabell (tabell 4) med huvudrubriker och underrubriker 

och dessa beskrivs mer utförligt var för sig. 

 

___________________________________________________________________________ 

Tabell 4. Översiktstabell av huvud- och underrubriker 
 

Ger tryggare och säkrare vård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökad förmåga till egenvård i hemmet 

 

Trygg och säker vård 

 

Kommunikation på distans ger närvaro där vårdande 

relation uppnås 

 

Stödverktyg för sjuksköterskor och patienter som 

förbättrar omvårdnaden. 

 

 

 

Minskat behov av sjukhusvård 

 

Hjälp till förbättrad egenvård 

 

Hjälp till bevarad hälsa 

 

Hälsobefrämjande miljö 

 

 

 

Ger tryggare och säkrare vård    

Sju av nio artiklar återfanns under denna huvudrubrik. Vi kunde urskilja tre underrubriker.  

 

Trygg och säker vård.  

Nilsson et al. (2006), beskrev att E-hälsa gav tryggare och säkrare vård genom att patienter 

kände sig tryggare och också säkrare över att behandlingar ändrades i tid. I samma artikel 

beskrev patienter att om distriktssköterskor inte kunde komma direkt skickade de ett 

meddelande vilket gav dem en känsla av säkerhet och upplevelse av att väntan undveks. 

Sjuksköterskor rapporterade att E-hälsa gav dem möjlighet att ge bättre vård till patienter och 
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en vård av god kvalité, vilket blev möjligt genom att på ett tidigt stadium kunna tolka och 

bedöma patienters synliga sjukdomstecken via E-hälsa. Sjuksköterskor beskrev att E-hälsa 

gav patienter en ökad tillit och ett större förtroende för vården. Patienter upplevde en generellt 

förbättrad hälsa jämfört med dem som fick traditionell hemsjukvård (Bowles & Baugh, 2007). 

Evidensbaserad information om egenvård översattes av distriktssköterskor och blev på så sätt 

användarvänlig för patienter (Oriet, Cudney & Weinert, 2007).  

 

 

Kommunikation på distans ger närvaro där vårdande relation uppnås 

Kommunikation på distans via E-hälsas gav närvaro genom att patienter och sjuksköterskor 

kunde se varandra skapades en vårdande relation. Marineau (2007) beskrev deltagandet via 

bildkommunikation som ett öga mot öga möte och betonade vikten av att kunna se 

sjuksköterskor. Det gav patienter en upplevelse av att verkligen vara i kontakt med 

sjukvården. I en studie (Oriet, 2007) beskrevs hur patienter kunde kommunicera med 

textmeddelanden från sina hem via chattrum. Där kunde de få tips, råd och stöd av andra 

personer i liknande situation med samma sjukdomsbakgrund. Textkommunikationen beskrevs 

av sjuksköterskor som att den var vårdande, informativ och stödjande. Sjuksköterskor 

bekräftade och berömde deltagarnas kvalité på bidragen i chatt diskussionerna som fördes 

mellan patienter. Chattrummet övervakades dagligen av en specialistsjuksköterska. Det 

framkom även av patienter att distriktssköterskor lyssnade där läkare inte hade förstått deras 

oro. Patienter beskrev att vid kontakt via E-hälsa med distriktssköterskor användes ord som 

patienter kunde förstå (Oriet et al. 2007). Sjuksköterskor i sin tur beskrev att de fick tillfälle 

att avläsa icke verbala signaler genom kroppsspråk vilket ansågs vara viktigt. Sjuksköterskor 

beskrev att dessa relationer kunde ha både kvalitéer av närhet och uppmärksamhet, de beskrev 

att en patient upplevde att det var stimulerande att få sjuksköterskors uppmärksamhet 

(Sävenstedt, Zingmark & Sandman, 2004). Vårdare beskrev situationer där tillämpningen av 

E-hälsa kunde bidra till en äkta vårdande relation med äldre människor som levde isolerade i 

sina hem genom att bibehålla en dialog på distans. Sjuksköterskor beskrev att det kunde vara 

betydelsefullt för äldre människor att kunna kommunicera via E-hälsa med någon som förstod 

deras situation. De hade annars ingen annan som de kunde prata med (Sävenstedt, Sandman & 

Zingmark, 2006). 
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Stödverktyg för sjuksköterskor och patienter som förbättrar omvårdnaden  

Patienter kände sig signifikant säkrare på att hantera sin hjärtsjukdom då de använde E-hälsa i 

form av bildkommunikation med eller utan sjuksköterskebesök i hemmet jämfört med endast 

telefonkontakt. E-hälsa som ett stödverktyg för personal och patienter förbättrade 

omvårdnaden. Författarna beskrev hur sjuksköterskor rapporterat att användandet av E-hälsa 

skapade nya dimensioner inom omvårdnaden och gav dem möjlighet till nya former av 

samhörighet/band med patienter, men inte på vilket sätt (Bowles et al. 2007). I en studie (Liss, 

Glueckhauf & Ecklund-Johnsson, 2002) beskrevs självrapporterad förbättring av hälsa och 

livskvalitet hos HIV positiva personer genom färre sjukhusbesök och mindre tid till 

läkarbesök. Detta hade även en positiv inverkan på det hälsobefrämjande beteende hos 

patienter med typ-2 diabetes. Förbättring av beteende, var dock begränsad till ätbeteenden, 

särskilt rapporterades minskning av fettintag och dåliga matvanor. Patienter beskrev (Nilsson 

et al. 2006) att med hjälp av E-hälsa i form av textmeddelanden, minskades upplevelsen av 

begränsningar och känslan av att distriktssköterskor var mer tillgängliga förbättrade deras 

dagliga liv. E-hälsa som var tidsoberoende innebar att patienter inte behövde komma ihåg allt 

som de behövde hjälp med då de kommunicerade med textmeddelanden, eftersom de kunde 

skriva tilläggsmeddelanden oavsett tid på dygnet. Det gav patienter tid att tänka efter vad de 

skulle skriva till distriktssköterskan. Verktyget E-hälsa gav fördelen att svaret från 

distriktssköterskor kom snabbare, att distriktssköterskor alltid var anträffbara vilket fick 

patienter att känna sig lugna. Marineau (2007) beskriver i sin studie att patienter kände att 

distriktssköterskor brydde sig om dem genom att finnas till via bild och textkommunikation. 

E-hälsans och den äldres eventuella begränsningar att få kontakt kunde kompenseras av triad. 

Triad är när en tredje part var med för att hjälpa och stödja den äldre. Genom att ha fått 

kontakt med patienter gavs möjlighet att gå vidare för att tala om hälsa (Sävenstedt, 

Zingmark, Hydén & Brulin, 2005). E-hälsa var ett verktyg som hjälpte den enskilde äldre 

personen med dennes behov vilket skapade ett minskat vårdberoende (Sävenstedt et al. 2006). 

 

 

Ökad förmåga till egenvård i hemmet  

Tre av de nio artiklarna berörde detta område. Vi kunde urskilja fyra underrubriker. 

 

Minskat behov av sjukhusvård 

Minskat behov av sjukvård som medförde att patienter kände trygghet i sin egen förmåga att 

hantera sin sjukdom i hemmet. Det var möjligt genom att verktyget E-hälsa i form av bild- 
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och ljudkommunikation minskade inläggningsfrekvenserna och förebyggde återinläggningar 

samt minskade längden på sjukhusvistelser jämfört med traditionell vård (Bowles et al. 2007, 

Liss et al.2002). Alla deltagare i en studie (Marineau, 2007) beskrev vikten av att ha en 

stödperson i början då de kom hem efter en sjukhusvistelse och/eller förhindrade en 

sjukhusvistelse med hjälp av E-hälsans bild och textkommunikation. 

 

 

Hjälp till förbättrad egenvård 

Ökad förmåga till förbättrad egenvård beskrevs som att patienter kände sig styrkta av 

telemedicin och kände ett större självförtroende att hantera sin kroniska sjukdom. De patienter 

som använt E-hälsa var mer fokuserade och kände sig mer bekväm i att hantera sin sjukdom 

(Bowles et al. 2007). Liss et al. (2002), beskriver att E-hälsa var ett stöd för personer med 

kroniska sjukdomar i form av att kunna få stöd av gruppen eller enskilt via chattrum. För 

kvinnor med bröstcancer och personer med HIV fanns det möjlighet att kunna kommunicera 

med andra i samma situation, via textmeddelanden i en diskussions- eller chattgrupp där de 

fick stöd och gav råd till varandra (Oriet et al. 2007). Patienter beskrev att när de vara hemma 

med familjen upplevde de en familjekänsla och därigenom kunde de få en känsla av kontroll 

(Marineau, 2007). Frihet för äldre var kopplat till möjligheten att kunna välja ett självständigt 

liv i deras privata hem. Genom att sjuksköterskor hjälpte enskilda äldre personer med deras 

behov via E-hälsa gav det de äldre en ökad frihet (Sävenstedt et al. 2006).  

 

 

Hjälp till bevarad hälsa 

Hjälp till bevarad hälsa uppnåddes genom att använda E-hälsa med bildkommunikation. 

Patienter rapporterade att bildkommunikation gav dem en minskad upplevelse av smärta och 

oro och att sjuksköterskor bättre kunde förstå deras tillstånd då de kunde se dem (Bowles et 

al. 2007). Det framkom att E-hälsa bevarade patienters integritet, genom att de blev lugnade, 

fick förståelse och hjälp i tillfrisknandet och kände sig mer bekväma genom tillsyn av 

distriktssköterskor vilket fick dem att sova bättre (Marineau, 2007). 

 

 

Hälsobefrämjande miljö. 

För patienter var en hälsobefrämjande miljö att de kunde vara hemma med familjen och på så 

sätt behålla sin integritet. Familjekänslan förbättrade återhämtningen genom att skapa 
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trygghet. Andra faktorer som förbättrade hälsa var att musiken som patienter hade hemma var 

helande, hemmet var en vilsam miljö och känslan av att det var lugnare hemma berördes. Att 

kunna vara i denna hemmiljö blev möjlig med hjälp av E-hälsa (Marineau, 2007). Vidare 

beskrevs i en studie att patienten kunde få råd och tips över strategier för att bevara hälsa och 

välbefinnande med hjälp av E-hälsa (Oriet et al. 2007).  Tillämpningen av E-hälsa hade 

potential att främja välbefinnande genom att personer själva fick välja ett självständigt liv i 

det egna hemmet (Sävenstedt et al. 2006).  

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur E-hälsa kan vara ett verktyg till hälsa för 

människor som lever med kronisk sjukdom i hemmet. Resultatet beskrivs i följande två 

huvudrubriker: Ger tryggare och säkrare vård samt ökad förmåga till egenvård i hemmet. 

Resultatet av denna litteraturöversikt beskriver att verktyget E-hälsa gav tryggare och säkrare 

vård för kroniskt sjuka patienter som levde i hemmet. Detta styrks av Falsafi 

(2007,December) som beskriver att E-hälsa är ett utmärkt medium för att kunna sammanföra 

kärngrupper i realtid eller att kunna få snabb tillgång till nödvändig information så patienter 

kan få en effektiv behandling. I likhet med studiens resultat menar Falsafi (2007,December) 

att E-hälsa i praktiken kan användas som metod för hälso- och sjukvården under förutsättning 

att tekniken erbjuder en säker vård av god kvalitet och att den omfattar alla parter i 

kärngrupperna så som vårdgivare, patienter och närstående i processen. Sjuksköterskor som 

den största gruppen av vårdgivare kan spela en viktig roll i denna process.  

 

 

I resultatet framkom även att sjuksköterskor rapporterade att E-hälsa bidrog till en hög 

kvalitet på vården vilket gav patienter ökad tillit, förtroende och känsla av trygghet. Detta 

styrks av Perez (2009) som menar att E-hälsa är ett växande fenomen som kan användas som 

ett verktyg för att överbrygga klyftorna i hälso- och sjukvården, där patienter står inför 

utmaningar i att förstå den ökade komplexiteten i ett alltmer specialiserat vårdsystem. Det 

som även framkommit i litteraturstudien var att patienter upplevde förbättrad hälsa jämfört 

med traditionell hemsjukvård. Detta styrks av Perez (2009) som beskriver att patienter kan 

lösa många problem genom att skaffa sig information för att hålla sig frisk via E-hälso 

webbplatser med stöd av omvårdnadsansvariga sjuksköterskor. Resultatet av E-hälsa som 
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fenomen är förändrade relationer mellan sjuksköterskor och patienter där de ingått ett 

samarbete för att uppnå optimal hälsa.  

 

 

Det som resultatet även beskrev var trygghet med bildkommunikation för den kroniskt sjuke i 

hemmet. Detta styrks av Bensink et al.(2009) som beskriver att vikten av att kunna se den 

som man talar med var till och med bättre än endast med telefonkontakt. Att kunna tala med 

en person öga mot öga via E-hälsa hjälpte patienter och anhöriga genom en väldigt svår tid. 

Resultatet i denna litteratur studie visade att E-hälsa gav en trygg och säker vård. Wolosin, 

Vercler och Matthews (2006) beskriver att innebörden för patienters upplevelse av 

välbefinnande var då de fick en trygg och säker vård. I deras studie patienter som fick mer 

information om sina rättigheter att de kände sig tryggare än de som fick mindre information. 

Patienters upplevelse av säkerhet och trygghet var att bli erbjudna information om olika stöd 

och om deras rättigheter vid ankomst på sjukhus, att patienter fick hjälp med att få enskilt rum 

om möjligt samt att personalen strävade efter att minska onödig väntan och därmed uppnå 

kortare vårdtider. Upplevelse av säkerhet och trygghet för patienter var också att de fick 

förståelse för de besvär som orsakades av både hälsoproblem och hospitalisering, att patienter 

fick respons på oro och klagomål och att patienter fick sina känslomässiga och andliga behov 

tillgodosedda samt att deras behov av privatliv tillgodosågs. Wolosin et al. (2006) visar att 

många patienter upplevde osäkerhet och otrygghet om det blev nära en miss i vårdarbetet det 

satte sina spår och gav lägre tillit till vården. Det som också framkom var betydelsen av hur 

väl personalen arbetade tillsammans för patienter i vården. Personalens ansträngningar att 

integrera patienter i beslut om behandling visade ha stor betydelse för patienters trygghet och 

välbefinnande likaså att personalen hade känslighet för vilka hälsoproblem som vården kunde 

orsaka. 

 

 

I vår litteraturstudie visar resultatet att E- hälsa gav en ökad förmåga till egenvård i hemmet 

genom att ha tillgång till denna kommunikation. Detta styrks av Falsafi (2007, December) 

som menar att förmågan till egenvård är viktig och den kan förstärkas när patienten kan 

identifiera problem och lösa dem på egen hand. E-hälsa har potential att involvera patienter i 

sin egenvård genom att göra dem delaktiga i behandlingen. Resultatet i vår studie styrks även 

av Rialle, Duchene, Noury, Bajolle och Demongeot (2002) som beskriver att E-hälsans 

potential är att kunna vara ett stöd till ökat oberoende och ge möjlighet för kroniskt sjuka att 
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leva hemma. Litteraturstudiens resultat visade på vikten av att göra patienter delaktig i sin 

egenvård och det kan kopplas till Antonovsky (1991, s. 40) som anser att människor som 

upplever att det står resurser till ens förfogande kan möta de krav som ställs. Står till ens 

förfogande kan syfta på resurser som står under ens egen kontroll eller som kontrolleras av 

behöriga andra. Detta gör att patienter känner en hög känsla av hanterbarhet och inte känner 

sig som ett offer. 

 

 

Resultat av denna litteraturstudie visade även att E-hälsa gav en ökad förmåga till egenvård. 

Pagels (2004) beskriver betydelsen det hade för patienters välbefinnande då de fick stöd till 

att öka sin förmåga till egenvård. Författaren beskriver i studien att egenvård gav möjlighet 

till ökad livskvalitet ur ett patientperspektiv. Att som kronisk sjuk engagera sig i sin egenvård 

ökade möjligheterna till välbefinnande på kort och lång sikt. Ett egenvårdsengagemang gav 

mer kunskap som i sin tur gav en känsla av kontroll relaterat till den egna livssituationen, och 

av att i viss mån få kommandot över sin sjukdom. Även autonomin gav en ökad frihetskänsla 

då det var betydelsefullt att få vara hemma och slippa ta sig till sjukhuset för behandling. Mer 

praktiskt och tidsbesparande att engagera sig i sin egenvård beskrevs. Egenvårdsförmågan 

utgjorde en personlig kompetens beskriver Pagels (2004), dvs. att erfarenheter som byggs på 

gav mer kunskap. Erfarenheter och kunskaper gav trygghet och man lärde sig en 

egenvårdspecifik uppmärksamhet. Kroppskännedom och uppmärksamhet på kroppssignaler 

utvecklades liksom kontroll, självkänsla och självkännedom. Patienter förstod 

nödvändigheten och konsekvenserna av hälsobeteenden beskriver Pagels (2004). 

 

 

Resultatet i denna litteraturstudie kan stödjas utifrån Aron Antonovskys teori om att trygghet 

har en central roll i KASAM. Personer som lever med kronisk sjukdom upplever att om de 

kan förstå det som händer på ett begripligt sätt och inte som ett kaos, samt om de blir 

delaktiga och har inflytande i vården och ser det meningsfulla i svåra situationer skapas 

trygghet (Antonovsky, 1991, s. 39-40). Alla människor har inte lika starkt KASAM under 

livets olika faser och därmed inte lika mycket egna resurser att klara av sina problem och 

påfrestningar. Människor med ett starkt KASAM hanterar livets påfrestningar på ett mer 

framgångsrikt sätt (Antonovsky, 1991, s.122-146). Genom att sjuksköterskor identifierar vilka 

patienter som har lågt KASAM kan de stödja dem och arbeta för att stärka individen med 

hjälp av verktyget E-hälsa, samt bedöma patienters förmåga till egenvård efter utskrivning. 
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Utifrån resultatet från denna litteraturstudie framgår det att det är möjligt att påverka enskilda 

individers känsla av sammanhang med stöd av E-hälsa genom att vården kan vara mer 

tillgänglig för individen då behovet uppstår då de befinner sig i sin hemmiljö. En ökad 

tillgänglighet mellan patienter och vårdgivare skapar trygghet och ger patienter en förbättrad 

omvårdnad. Som omvårdnadspersonal är viktigt att delta i utvecklingen av E-hälsa för att 

kunna föra patientens talan och tydliggöra omvårdnadsbehoven även vid minskad autonomi 

hos patienten.  

 

 

Som yrkesutövande sjuksköterskor eller ledare ska vi på arbetsplatsen stimulera till att 

bedriva, sprida och använda forskning som är relaterad till omvårdnad och hälsa (ICN, 2007, 

s. 6). Eftersom E-hälsa är ett relativt nytt verktyg inom omvårdnaden krävs mer forskning 

utifrån ett omvårdnadsperspektiv där patienten alltid ska stå i centrum. För sjuksköterskor 

innebär det att analysera varje patients unika vårdsituation och med ledning av evidens välja 

den åtgärd som med största sannolikhet kommer att göra mest nytta och minst skada 

(Bathsevani, Willman, Rohlin & Levi 2006, s. 3, 8).  

 

 

Omvårdnadsvetenskapen visar på betydelsen av ett inifrånperspektiv utifrån patienter för att 

få en helhetssyn på människor, det vill säga ett humanistiskt- holistisktsynsätt (Birkler, 2007, 

s. 122-123). Genom att människor delger sina upplevelser av att leva med sjukdom ger det 

förutsättningar för vårdpersonal att kunna ge stöd och hjälp så att patienter kan få uppleva 

hälsa och vistas i en miljö som främjar hälsa (Söderberg, 2009, s. 22).  Hos personer som 

upplever att hemmiljön ger dem ökad hälsa, plats för återhämtning och vila kan E-hälsa vara 

ett bra stöd för vården att kunna erbjuda det utifrån individuella behov.  

 

Positiva upplevelser av E-hälsa har tydligt framkommit i denna litteraturstudie och fråga är; 

varför har då E-hälsa inte införts i större utsträckning trots dess fördelar? Ett av hindren kan 

vara rädslan hos vårdare att E-hälsa skulle bidra till en avhumaniserad vård (Sävenstedt et al. 

2006). Ett annat hinder kan vara att E-hälsa skulle kunna bli ett verktyg för besparing genom 

att ersätta den mänskliga kontakten inom hälso- och sjukvården. Risken finns att det kan bli 

på bekostnad av patientens behov och säkerhet. E-hälsa bör underlätta och komplettera 

vården, inte ersätta den mänskliga närvaron (Rialle et al. 2002) .  
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Metoddiskussion 

Valet av metod var en litteraturstudie för att få en uppfattning om hur E-hälsa i omvårdnaden 

kan vara ett stöd för kroniskt sjuka personer i hemmet. På vår arbetsplats startades ett projekt 

omkring E-hälsa och vår nyfikenhet väcktes. Vi kände att detta kunde bli en framtida 

utvecklingsmöjlighet för omvårdnaden, men ville ta reda på mer om eventuella fördelar.  Det 

var svårt att hitta vetenskapliga artiklar som svarade på vår frågeställning, det kan bero på att 

vår erfarenhet av forskning var begränsad. Att det var svårt att hitta artiklar kunde också bero 

på att E-hälsa i omvårdnaden var ett nytt forskningsområde. Resultatet av studien kan ha 

påverkats då artiklarna i analysen endast var från två länder. Vi förstod att det även kunde 

finnas nackdelar med E-hälsa och vår förhoppning var att vi skulle kunna få möjlighet att 

även studera eventuella nackdelar och fördelar parallellt i framtiden. Eftersom vår tid och 

ekonomi var begränsad undersöktes inte nackdelarna. Under arbetets gång ändrades vår 

forskningsfråga ett antal gånger för att tydligare komma fram till syftet. Textenheter var lätta 

att hitta utifrån forskningsfrågan som ställdes till litteraturen. Eftersom kodningsarbetet var 

grundligt, systematiskt och metodiskt gjord underlättades arbetet i att få de rätta rubrikerna. 

Vår bedömning är att metod delen är väl beskriven och lätt att följa för läsaren. Trovärdighet 

betyder att läsaren kan känna ett förtroende för författarnas uppgifter och tolkningar (Polit & 

Beck, 2008). Enligt Holloway och Wheeler (2002) måste fyra kriterier följas för att studien 

ska vara reliabel, vilka utvärderar studiens trovärdighet. Dessa fyra kriterier är: rimliga fynd, 

överförbarhet, följsamhet och bekräftbarhet. Denna studie visar att fynden är rimliga med 

tanke på de begränsningar och resurser som funnits. Det som kan ha på verkat resultatet är att 

studien inte presenterar E-hälsans eventuella nackdelar. Likaså skulle fler artiklar ha kunnat 

påverka resultatet. En annan svårighet under studiens gång var att hitta vetenskapliga artiklar 

som kunde styrka litteraturstudiens resultat. Överförbarheten i denna studies resultat visar att 

E-hälsa kan vara ett stöd för kroniskt sjuka som lever i hemmet. Att tillämpa detta verktyg på 

alla individer kan vara svårt på grund av att alla är individer med olika förutsättningar, den 

fria viljan måste också få styra valet. Studien process är klart och tydligt beskriven och har 

följt kvalitativa forskningsregler. Syftet har varit klart beskrivet och resultatet har motiverats 

med ett flertal referenser. Studien kan därför sägas vara följsam. Objektivitet har funnit under 

hela arbetet, kvalitetsgranskning och analys har gjorts var för sig för att sedan föras ihop. Det 

tyder på att verkligheten inte har förvanskats. 
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Slutsats 

Sammanfattningsvis visar denna litteratur studie att E-hälsa kan ge stöd för att uppleva hälsa 

hos personer med kronisk sjukdom. Användandet av E-hälsa gav enligt resultatet tryggare och 

säkrare vård samt en ökad förmåga till egenvård i hemmet. Det framkom att E-hälsa bidrog 

till att ge patienter en ökad tillgänglighet till vården och på så sätt skapa tillit till sin egen 

förmåga att använda sina egna resurser med E-hälsa som stöd. Ytterligare forskningen kring 

detta ämne behövs, utifrån patientperspektiv både med för- och nackdelar. Detta för att vi ska 

kunna implementera omvårdnaden i den pågående utvecklingen av E-hälsa. Införande av en 

handlingsplan för hälsa synliggör patienters egna resurser/avsaknad av resurser och därmed 

tydliggörs behoven. Förslag på omvårdnadsinterventioner är att där E-hälsa införs bör 

patientens egna behov och resurser komma i centrum. Det blir möjligt då det finns en 

handlingsplan för hälsa. För att skapa riktlinjer för hur tillämpning av verktyget E-hälsa ska se 

ut bör projekt med patientcentrerade mål startas. Utvärderingen bör innehålla patientens likväl 

som omvårdnadspersonalens upplevelser för att kunna ge en trygg och säker vård som ökar 

patienters egen förmåga.  Resultatet av denna litteraturstudie indikerar att god tillgänglighet 

skapar trygghet med hjälp av E-hälsa och en trygg situation är lättare att bemästra. 
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