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Abstrakt 
Televård som stöd i hemmet för personer med sjukdom och närstående blir allt vanligare. 
Det finns begränsat med forskning som beskriver deras upplevelse av televård. Syftet 
med denna litteraturstudie var att beskriva äldre personer med sjukdom och närståendes 
upplevelse av televård som stöd i hemmet. En FoU-rapport och 12 vetenskapliga artiklar 
valdes ut och analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade 
i fem slutkategorier; relationen och närheten till vårdpersonalen och närstående påverkas, 
ökad kontroll och stärkt i sin situation, förändrade förutsättningar för en god 
kommunikation, rädsla för intrång i privatlivet samt oro och osäkerhet vid användandet 
av televård. Tid och stöd framställdes som viktiga faktorer för att kunna nyttja televård 
och uppleva den som ett stöd i hemmet. Slutsatsen är att televård fungerar som ett bra 
komplement till den traditionella hälso- och sjukvården och för bibehållen kontakt med 
sitt sociala nätverk. 
 
Nyckelord: televård, upplevelse, stöd, kvalitativ innehållsanalys 
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Familjeförhållanden i dagens samhälle förändras bland annat genom att människor är mer 

mobila och genom att antalet skilsmässor ökar. De traditionella familjenätverken och nära 

grannar är inte längre en självklarhet i flertalet länder men kvar finns behovet av sociala 

kontakter (Dooghe, 1992). I samhället idag utvecklas informationsteknologi (IT) allt mer 

och det möjliggör att även vård och omvårdnad kan nyttja tekniken. Forskare, politiker, 

patientorganisationer med flera diskuterar hur denna teknologi kan vara till stöd för 

personer med sjukdom och för närstående (Stephanidis & Emiliani, 1999). För personer 

med sjukdom medför utvecklingen nya verktyg för ökad tillgänglighet till vård oberoende 

av avstånd, samt nya möjligheter till ökad patientmedverkan och ansvar i vårdprocessen 

(Harrison & Lee, 2006; Pettersson & Olsson, 2003). För den närstående kan IT-stöd ge 

känsla av närvaro trots att denne befinner sig på en annan plats geografiskt än personen 

med sjukdom eller den professionella vårdaren (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2004, s.32).  

 

Någon internationell termdefinition för informationsteknologi i vården finns ännu inte. 

Telemedicin kan definieras som ”vård och support på distans” (”medicine at a distance”) 

via informationsteknik (IT) omfattande hela vårdkedjan som prevention, diagnostik, 

behandling, rehabilitering, uppföljning och kvalitetskontroll samt övervakning av 

personer med hälsorisker. I och med att tillämpningarna av IT breddades och att Internet 

började användas för olika typer av vårdtjänster under 1990-talet tillkom internationellt 

termerna ”telecare”, ”telenursing”, ”telehealth” och ”eHealth”. I olika länder fick dessa 

termer olika tyngd (Pettersson & Olsson, 2003).  Säventedt (2004) beskriver televård som 

ett vidare begrepp än telemedicin och inkluderar inte bara medicinska konsultationer, 

behandlingar och utbildningsaktiviteter utan också vårdaktiviter där också andra 

vårdgivare än läkare kan vara involverade. Vi har utgått från Sävenstedts (2004) 

definition av televård i vår litteraturstudie.  

 

Att leva med sjukdom kan te sig väldigt varierande beroende på vilken sjukdom det 

handlar om. Den som lever med diabetes kan i det närmsta leva och fungera på samma 

sätt som en frisk individ medan den som lever med demens eller kronisk lungsjukdom 

ofta behöver hjälp av sin omgivning för att klara sin vardag. Harman och Clare (2006) 
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visar att personer redan i ett tidigt stadium av demenssjukdom uttrycker rädsla för att bli 

beroende av andra, att inte klara sina dagliga sysslor så som hygien och kosthållning. De 

upplever också en rädsla för att bli isolerade och att inte längre bli betraktade som den 

individ de är. Enligt Fraser, Kee och Minick (2006) upplever personer med kronisk 

lungsjukdom att mentalt stöd och fysisk hjälp från familj och vänner är nödvändigt för att 

orka med och klara av vardagen. Ett tydligt samband mellan kronisk sjukdom och hög 

ålder framkommer i statistiska undersökningar. Hela Europa och däribland Sverige har en 

åldrande befolkning. Statistik visar på att andelen personer i åldern 80 år och uppåt 

kommer att öka med 50 % fram till år 2020 (Socialstyrelsen [SoS], 2006; Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2006). Trots att andelen äldre ökar och därmed personer med kronisk 

sjukdom så minskar andelen platser på äldreboende och sjukhus. Denna utveckling leder 

till ökade krav på vård och omsorg. Ytterst drabbas också de närstående med ökat ansvar 

eftersom många äldre blir beroende av dem för att klara av att bo hemma (SoS, 2006). I 

vår studie definierar vi äldre som personer över 40 år. 

 

En person som står i nära relation till någon som lider av ohälsa eller sjukdom eller som 

är i behov av vård och omsorg beskrivs i litteraturen som närstående. Till skillnad från en 

anhörig behöver inte en närstående vara släkt utan kan vara en vän, granne eller person 

från en utvidgad familj, exempelvis son eller dotter till maka/make (Statistiska 

centralbyrån, 2006; SSF, 2004, s.9, 30). Närstående beskriver hur deras livssituation 

präglas av stress som uppstår bland annat av att se den som är sjuk lida. De känner också 

stress av att försöka få balans mellan ökade krav och deras resurser (Dhooper, 1991). De 

närstående känner osäkerhet, bland annat över vad som kommer att hända i framtiden och 

om deras resurser kommer att räcka till (Greenberger & Litwin, 2003; Harden et al. 

(2002). Osäkerheten leder ofta till social isolering (Faison, Faria & Frank, 1999). 

Närstående uttrycker att de ofta oroar sig för den fysiska och psykiska hälsan hos den 

person som vårdas. De efterlyser kontakt med sjukvårdspersonal för att erhålla 

professionell information och utbildning för att känna en ökad trygghet i sitt vårdande 

(Stoltz, Udén & Willman, 2004; Kirk & Glendinning, 1998). 
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Både den som drabbats av sjukdom och närstående behöver stöd i sin situation och det är 

viktigt att stödinsatserna är anpassade för den närståendes och den vårdades vardagliga 

behov och vanor (Chambers, Ryan & Connor, 2001; SCB, 2006). Stöd kan definieras 

som olika former av service, assistans, utbildning, inställning och åtgärder. Förutom 

ekonomiskt stöd önskar närstående även avlösning, samtal och kontakt med personer i 

samma situation. Detta för att minska risken för social isolering och öka möjligheten för 

stimulans för den person man vårdar (SCB, 2006; SSF, 2004, s.16; Stoltz et al., 2004). 

 

Det finns olika modeller för hur televård kan användas som stöd i hemmet för äldre med 

sjukdom och för närstående. Med hjälp av den nya tekniken kan mätvärden för bland 

annat blodtryck, puls och syremättnad överföras från patientens hem till en 

sjukvårdsinrättning. Detta kan då leda till en ökad trygghet för patienten och att 

underlätta vardagen genom färre resor (Jaatinen, Forsström & Loula, 2002). För att 

underlätta kontakt med vårdpersonal på distans så har det utvecklats en teknik för 

virtuella hembesök via bildtelefoni. Via bildtelefon kan personer med sjukdom och 

närstående även etablera kontakt med andra i liknande situation, få utbildning och 

information samt bibehålla kontakt med sina närstående som bor i särskilt boende 

(Carelink, 2002; Wikström, 2001; White & Dorman, 2000). Videokonferens mellan 

patientens hem och sjukvårdsinrättningen används som ett komplement till de 

traditionella kontakterna mellan personen med sjukdom, den närstående och vårdgivaren. 

Patientgrupper där videokonferens används som komplement är till exempel äldre 

personer med kroniskt sjukdom som bor hemma (Allen, Roman, Cox & Cardwell, 1996).  

 

Ett annat sätt att använda informationsteknologi är att använda sig av e-post för kontakt 

med vårdpersonal, patientorganisationer, supportgrupper och närstående. Personer med 

sjukdom och närstående kan även delta i diskussionsforum med personer i liknande 

situationer via Internet för att på så sätt kunna få stöd och support (SSF, 2004, s.25). Den 

nya informationstekniken gör också att närstående och personer med sjukdom snabbare 

och enklare kan få information om sin sjukdom, behandling och väntetider via Internet. 

De är därigenom ofta pålästa och har stor kunskap om sin eller sin närståendes sjukdom 

(Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2006, s.6-8, 23). 
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Det är sedan länge känt att det traditionella mötet, ansikte mot ansikte, mellan patienten 

och sjuksköterskan och/eller läkaren har en direkt inverkan på patientens tillfredställelse 

med vården, behandlingsföljsamhet, uppföljning och förståelse för given information. Det 

finns dock väldigt lite forskning som klargör effekterna av hur televård påverkar 

interaktionen mellan patienten och vårdgivaren (Wakefield, Holman, Ray, Morse & 

Kienzle, 2004). Behov av fortsatt forskning är stor eftersom den tekniska utvecklingen 

går allt snabbare och det blir allt vanligare att nyttja IT inom hälso- och sjukvården. 

Eftersom det blir allt fler äldre och sjuka i befolkningen som också bor hemma allt 

längre, så kan televård vara ett av många sätt för att klara det kommande behovet av 

hälso- och sjukvård för sjuka personer och deras närstående. Televård gör också att 

avståndet kommer att spela en allt mindre roll. En annan faktor är att antalet vårdplatser 

ständigt minskar. Tidsvinster och ekonomiska vinster för hälso- och sjukvården är andra 

fördelar med den nuvarande tekniska utvecklingen (SKL, 2006, s. 9-16). Televård som 

helhet är ett prioriterat område i flertalet europeiska länder, men ett eftersatt område är att 

uppmärksamma den sjukes och de närståendes inställning till och upplevelser av den nya 

tekniken som hjälpmedel i omvårdnaden. Genom att i större utsträckning fokusera på 

personen med sjukdom och de närstående och inte enbart på tekniken så finns större 

möjlighet att säkerställa att den framtida tekniska utvecklingen och dess 

tillämpningsområden också tillgodoser deras behov av medmänsklighet, förståelse, 

empati och trygghet för att underlätta vardagen (Magnusson, Hanson & Borg, 2004). Vårt 

syfte med litteraturstudien var att beskriva äldre med sjukdom och den närståendes 

upplevelse av televård som stöd i hemmet. Vi valde även att studera eventuella likheter 

mellan de äldre med sjukdom och de närståendes upplevelser. 
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Metod 
 
Studien grundade sig på svenska och engelska vetenskapliga internationella kvalitativa 

och kvantitativa artiklar utgivna mellan 1992 och 2007 samt en FoU rapport. De 

inklusionskriterier som valdes för den här studien var äldre personer med sjukdom 

boende i ordinärt eller särskilt boende, kommunikation mellan vårdinrättning och äldre 

personer med sjukdom och/eller närstående i ordinärt eller särskilt boende. Med 

kommunikation avses ljud- och bildöverföring (videokonferens) samt textmeddelanden 

(e-post). 

Litteratursökning  

Vid litteratursökning för analysen användes databaserna Academic search, Cinahl och 

PubMed. Sökning utfördes i Academic search, advanced search, med sökorden telecare, 

telenursing, telemedicine, ICT, information communication technology, nursing, 

telehealth and qualitative studies i olika kombinationer. Antalet träffar varierade mellan 4 

– 721.  Sökning i Cinahl, advanced search, utfördes med sökorden e-health, telenursing, 

ICT och home care i olika kombinationer. Antalet träffar varierade mellan 2-110. I 

PubMed användes sökorden home care and nursing and telemedicin användes, vilket gav 

279 träffar. Genom att kombinera sökorden med patients perception och home care 

minskades antalet träffar till 3 respektive 2. Vi gjorde också manuell sökning av artiklar 

från referenslistor i de artiklar vi funnit. Sökningen via sökorden i olika kombinationer 

samt den manuella sökningen resulterade i totalt 298 artiklar. Genom granskning av 

abstrakten valdes 71 artiklar ut. Dessa lästes igenom i sin helhet och slutligen valdes 12 

vetenskapliga artiklar ut samt en FOU rapport som svarade mot studiens syfte. Av dessa 

var det 5 studier som använt både kvalitativ och kvantitativa metoder. Från dem valde vi 

endast de kvalitativa delarna i resultatdelen för vår analys. De flesta studier som finns om 

televård är kvantitativa. Det finns dock mycket bra kvalitativa metoder som lämpar sig 

väl för studier inom telemedicin och televård. Detta för att få en förståelse för de fenomen 

man studerar (Krupinski et al. 2006).  
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De artiklar som användes i analysen beskriver äldre personer med sjukdom och 

närståendes upplevelser av televård som stöd i hemmet. Övervägande del av de äldre 

personerna med sjukdom som medverkande i studierna var över 60 år gamla. Vi valde att 

kvalitetsgranska artiklarna utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006, s. 94, 154-157) 

protokoll för kvalitetsbedömning. Urvalsförfarande, undersökningsgruppens storlek, de 

instrument som använts och studiens resultatmått är delar som har granskats. Den 

sammanfattade kvaliteten av studierna resulterade i bedömningen hög, medel eller låg, 

(tabell 1). Artiklar med hög kvalité hade en klart beskriven kontext, väldefinierad 

frågeställning, välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod och analysmetod. 

Artiklar med låg kvalité hade en oklart beskriven kontext, vagt definierad frågeställning, 

otydligt beskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod och analysmetod. De artiklar som 

inte ansågs tillhöra någon av de två ovanstående indelningarna bedömdes som medel 

(Willman et al., 2006, s. 97). 

Tabell 1 Översikt kvalitetsgranskning artiklar (n=12) 

Författare 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamlings-
metod 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Agrell et al. 
(2000) 

Kvalitativ/k
vantitativ 

n=15, 
13 sjuka i 
eget boende, 
2 sjuka i 
eget boende 
med 
tolkhjälp av 
närstående 

Intervjuer, 
Beräkningar av 
svarsfrekvenser 

De medverkande var 
nöjd med och 
accepterade televård i 
hemmet bl a genom 
ökad tillgänglighet 
till vårdgivare vilket 
gav ökad trygghet för 
personen med 
sjukdom. 

Hög 

Allen et al. 
(1996) 

Kvalitativ/k
vantitativ 

n=5, 
3 äldre sjuka 
i eget 
boende, 2 
hemsjuk-
vårdare 

Frågeformulär, 
Likertskala 

Resultatet visade en 
hög nöjsamhet med 
televård bland både 
patienter och 
vårdpersonal. 

Medel 

Andreassen et 
al. (2006) 

Kvalitativ n=200, 
100 
patienter i 
en kon-
trollgrupp 
och 100 
patienter i 
en 
undersöknin
gsgrupp, 12 
intervju-
ades 

Intervjuer 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Patientens behov av 
förtroende för 
läkaren och 
sjukvårdssystemet är 
nyckeln till att förstå 
hur och till vad IKT 
kan komma till nytta 
i hemmet. 

Hög 
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 Tabell 1 (forts.) Översikt kvalitetsgranskning artiklar (n=12) 
Författare 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamlings-
metod 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Boissy et al. 
(2007) 

Kvalitativ n=12, 
6 vård-
personal, 6 
äldre sjuka 

Två fokusgrupper 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Televård kan inte 
ersätta vårdpersonal 
eller närstående men 
kan fungera som ett 
bra komplement. 

Hög 

Finkelstein et 
al. (2004) 

Kvalitativ/k
vantitativ 

n=68, 
äldre sjuka i 
eget boende 
fördelat i en 
kontroll-
grupp och 
två under-
söknings-
grupper 
53 full-
följde, 15 
avbröt 

Intervjuer, 
frågeformulär 
Likertskala 

De som erhöll både 
traditionell 
hemsjukvård genom 
personliga besök i 
kombination med 
televård visade högst 
nöjsamhet bland de 
medverkande. 

Medel 

Hanson & 
Clarke (2000) 

Kvalitativ n=6, 
3 anhörig-
vårdare, 3 
äldre svårt 
sjuka  

Intervjuer 
Tematisk 
innehållsanalys 

IKT ska ses som ett 
komplement till de 
personliga mötena 
mellan patient – 
vårdpersonal och kan 
inte ersätta dessa. 
Behov av ytterligare 
forskning med större 
underskönings-
grupper och 
kontrollgrupper. 

Medel 

Magnusson et 
al. (2002) 

Kvalitativ/k
vantitativ 

n=1838, 
328 England
445 Nord 
Irland 
206 Irland 
410 Portugal
449 Sverige 

Intervjuer, 
frågeformulär, 
dagböcker, 
fältnoteringar 
Innehållsanalys, 
tematisk analys, 
WAMMI instrument 

Televård hjälpte 
anhörigvårdare att 
minska känslan av 
isolering, förenkla 
kontakten med 
vårdpersonalen, ge 
en känsla av närvaro. 
De fick också ökad 
kunskap och kunde 
ge bättre vård till 
familjemedlemmen. 

Hög 

Magnusson et 
al. (2005) 

Kvalitativ/k
vantitativ 

n=34 
familjer där 
det fanns en 
äldre person 
med sjuk-
dom och en 
anhörig-
vårdare samt 
3 focus-
grupper med 
13 vård-
personal 

Intervjuer, 
frågeformulär 
Innehållsanalys, 
PREP, Likert skala 

Fann fördelar, som 
stärkt självförtroende 
och minska social 
isolering vid 
nyttjande av IKT 
som stöd för 
anhörigvårdare. Be-
hov av en grundlig 
introduktion för 
anhörigvårdarna vid 
uppstart av använd-
andet av IKT . 

Hög 
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Tabell 1 (forts.) Översikt kvalitetsgranskning artiklar (n=12) 
Författare 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamlings-
metod 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Nilsson et al. 
(2006) 

Kvalitativ n=2, 
svårt 
kroniskt 
sjuka 

Intervjuer 
Tematisk 
innehållsanalys 

De medverkande 
upplevde en 
förbättring i 
kommunikationen 
med distrikt-
sköterskan med hjälp 
av IKT. De upplevde 
en ökad säkerhet och 
tillgänglighet. 

Medel 

Sävenstedt & 
Zingmark 
(2002) 

Kvalitativ n=19 
4 anhöriga, 
5 äldre med 
vårdbehov, 
2 sjuksköt-
erskor,  
8 undersköt-
erskor 

Intervjuer 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Ökad trygghet 
överväger rädslan för 
intrång i den 
personliga 
integriteten. Detta 
vid användning av 
bildtelefoni för 
kommunikation 
mellan äldre med 
funktionshinder och 
sjuksköterskan på 
vårdcentralen. 

Hög 

Sävenstedt et 
al. (2003) 

Kvalitativ n=7, 
5 äkta 
hälfter, 1 
dotter och 1 
son med 
närstående 
boende i 
särskilt 
boende 
 

Intervjuer 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Bildtelefoni bidrog 
till att öka den 
närståendes känsla av 
delaktighet i vården 
av familjemedlem 
boende i särskilt 
boende. 

Hög 

Whitten et al. 
(1997) 

Kvalitativ n=22, 
äldre 
patienter, 4 
män, 18 
kvinnor 

Intervjuer 
Tematisk 
innehållsanalys 

De medverkande 
upplevde inte någon 
skillnad i 
kommunikationen 
med sjuksköterskan 
vid användning av 
IKT jämfört med vid 
personligt besök.  

Medel 
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Analys 
I denna litteraturstudie har vi använt en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, 

som ansågs lämplig därför att syftet med studien var att beskriva äldre personer med 

sjukdom och närståendes upplevelse av televård som stöd i hemmet. Vi valde en manifest 

ansats därför att vi fokuserat på det synbara, uppenbara i texten d v s vad texten säger 

utan att göra egna tolkningar (Downe-Wamboldt, 1992). Kvalitativ innehållsanalys 

lämpar sig väl vid arbete med inifrånperspektiv och är en analysmetod som erbjuder ett 

systematiskt och objektivt sätt att få fram valida slutsatser från verbal, visuell eller 

skriven data för att kunna beskriva specifika fenomen. Målet med metoden är att delge 

kunskap och förståelse för de fenomen som studeras, och fokuserar på den mänskliga 

kommunikationen (Downe-Wamboldt, 1992).  

Vid vårt analysarbete av de utvalda artiklarna använde vi oss av kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad av Burnard (1991). Han utgår från att forskaren har tillgång till fullständiga 

intervjuer inspelade på band. Då vi i denna studie inte hade tillgång till fullständigt 

material utgick vi från de utvalda studiernas resultat. Vi startade med att noggrant läsa 

igenom studierna ett flertal gånger för att få förståelse för innehållet om studiernas 

resultat. Vi identifierade 256 textenheter från resultatdelarna som motsvarade vårt syfte. 

Vi delade upp textenheterna i två grupper för att kunna jämföra eventuella likheter mellan 

de båda grupperna. Den ena gruppen innefattade närståendes upplevelser av televård och 

den andra gruppen innefattade äldre med sjukdom upplevelser av televård.  

Textenheterna i de två grupperna kondenserades, kodades, kategoriserades och fördes 

samman till bredare kategorier. Detta gjordes parallellt i de två grupperna för att vi skulle 

få en tydligare uppfattning om innehållet i vardera grupp. Kategoriseringen pågick 

tilldess att alla textenheter med liknande innehåll förts samman. Detta gjordes först i tre 

steg. De kategorier vi fick fram för de båda grupperna kunde i ett fjärde steg föras 

samman i fem slutkategorier. I varje steg gick vi tillbaka till originaltexterna för att 

säkerställa sammanhanget och kärnan i de bearbetade textenheterna för att säkra 

validiteten. 
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Resultat 

Då vi fann stora likheter i upplevelsen av televård som stöd i hemmet mellan de två 

grupperna (äldre med sjukdom och närstående) resulterade den kvalitativa 

innehållsanalysen i fem gemensamma kategorier (tabell 2). Dessa beskrivs i brödtext och 

styrks med citat. 

 
Tabell 2 Översikt av kategorier för äldre med sjukdom och närstående (n=5) 
Relationen och närheten till vårdpersonalen och närstående påverkas 

Ökad kontroll och stärkt i sin situation 

Förändrade förutsättningar för en god kommunikation 

Rädsla för intrång i privatlivet 

Oro och osäkerhet vid användandet av televård 

 
 
Relationen och närheten till vårdpersonalen och närstående påverkas  

I ett flertal av studierna beskrev äldre med sjukdom att användningen av televård 

påverkade relationen till vårdpersonalen och känslan av närhet genom ett flertal olika 

faktorer (Allen, Roman, Cox & Cardwell, 1996; Agrell, Dahlberg & Jerant, 2000; 

Sävenstedt & Zingmark, 2002). Många av dem som använde bildtelefoni upplevde att det 

var lättare att tolka om personalen i den andra änden var intresserad av vad de hade att 

säga. Bilden gjorde att de kunde utläsa kroppsspråket och inte bara den verbala 

kommunikationen (Sävenstedt & Zingmark, 2002). Genom att både kunna höra men 

framför allt också kunna se den de talade med i bild tillförde närhet och bidrog till att 

utveckla en närmare relation till vårdpersonalen (Allen et al., 1996; Sävenstedt & 

Zingmark, 2002). Känslan av ökad närhet kunde också förklaras av att de upplevde att 

språket blev mer informellt och stärkte på så sätt deras känsla av att ha en närmare 

relation till sin doktor och till sjuksköterskan. De äldre med sjukdom tyckte att 

vårdpersonalen därigenom utvecklade en bättre förståelse för deras problem och att 

samarbetet förbättrades (Allen et al., 1996; Andreassen, Trondsen, Kummervold, 

Gammon & Hjortdahl, 2006; Finkelstein et al., 2004). 

Bilden tillför ju närhet och det viktiga är ju om jag känner att jag får  
kontakt med sköterskan och kan berätta vad jag tänker och känner 
(Sävenstedt & Zingmark, 2002, s.17). 
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I studier av Andreassen et al. (2006) och Agrell et al. (2000) framkom det att de äldre 

med sjukdom tyckte att det var mycket viktigt att de sedan tidigare kände och hade en 

relation till vårdpersonalen för att kunna kommunicera med dem via televård. Det var 

också mycket viktigt att de kunde lita på att informationen togs emot på ett tillförlitligt 

sätt så att deras integritet skyddades (Allen et al., 1996; Andreassen et al., 2006; 

Sävenstedt & Zingmark, 2002). Att tillit fanns underlättade för att prata om personliga 

saker och att visa kroppen i bildtelefon om det krävdes för att få snabb hjälp (Finkelstein 

et al., 2004; Sävenstedt & Zingmark, 2002; Whitten, Mair & Collins, 1997). 

 

First I belive that the relationship of trust must already be there.  
I feel that it is a very important thing for the e-mail communication  
to work (Andreassen et al., 2006, p. 242). 

 
 

I några studier (Agrell et al., 2000; Boissy, Corriveau, Michaud, Labonté & Royer, 2007; 

Sävenstedt & Zingmark, 2002) framkom det att en del av de äldre med sjukdom som 

använde televård, istället för ökad närhet, kände rädsla för att detta skulle innebära färre 

besök. De menade att televård i dess olika former inte skulle kunna ersätta vårdpersonal 

eller närstående men att det skulle kunna fungera som ett komplement som de skulle 

kunna vänja sig vid att använda. Flera äldre upplevde att ett personligt besök minskade 

deras känsla av ensamhet bland annat för att sjuksköterskan stannade längre, gav mer 

information och att denne då också bättre kunde bedöma hur de hade det (Agrell et al., 

2000). 

 

When you’re lonely like me, it’s very important to meet people in person 
(Agrell et al., 2000, p. 413). 
 

I en studie av Magnusson, Hanson och Nolan (2005) beskrev de närstående att med hjälp 

av televård kunde de lättare bibehålla kontakten och närheten till sin familjemedlem när 

denne flyttat till ett ordinärt boende eller vistades på avlastning på grund av sjukdom. 

Genom att de både kunde se och höra sin familjemedlem blev samtalet mer levande och 

de närstående kände sig mer delaktiga i vården. Känslan av delaktighet och närhet gjorde 
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att de närstående kände mindre skuld över att familjemedlemmen hade flyttat till annat 

boende (Sävenstedt, Brulin & Sandman, 2003). Ibland kände närstående frustration över 

att vara beroende av personalen och då speciellt om personalen inte förstod hur viktiga 

samtalen var för dem. De beskrev att användningen av bildtelefoni fungerade bättre om 

personal deltog som samtidigt kunde ge information om hur det var med 

familjemedlemmen, och samtalet förde då också med sig en närmare relation till 

personalen (Sävenstedt et al., 2003). 

 

I have less bad conscience now about sending my husband to the relief 
service when I can see that he is happy and we can maintain our contact  
via the video-phone (Sävenstedt et al., 2003, p. 218). 

 

Ökad kontroll och stärkt i sin situation 

Äldre med sjukdom beskrev att de via televård fick så pass mycket information att de 

förstod sin sjukdom och behandling (Agrell et al., 2000). De upplevde att det var lättare 

att nå distriktssköterskan sedan de börjat använda sig av televård. Det i sin tur gjorde att 

känslan av att vara begränsad minskade och att de kände en ökad kontroll över sin 

sjukdom och ökad medverkan i vården (Nilsson, Öhman & Söderberg, 2006; Whitten et 

al., 1997). Användning av televård erbjöd de äldre med sjukdom möjligheter att bättre 

kunna planera sin vardag och att slippa åka till vårdinrättningen. De kunde också själva 

bestämma när på dygnet de ville komma i kontakt med sin läkare eller sjuksköterska 

vilket gav en ökad flexibilitet och kontroll i vardagen (Andreassen et al., 2006; 

Sävenstedt & Zingmark, 2002). 

 

I don´t know, you just feel more positive because you are kind of with  
them right there, talking with them without having to go up to the office  
(Whitten et al., 1997, p. 68). 
 

 
De äldre med sjukdom kände sig nöjda och trygga med att ha televård i hemmet. Deras 

förväntningar på televården hade infriats (Agrell et al., 2000; Nilsson et al., 2006). 

Televården gjorde att de kände ökad säkerhet genom att sjuksköterskan och läkaren var 

mer och lättare tillgänglig. Det var lätt att ställa frågor genom tillgången till e-post och de 

fick snabbt svar från sjuksköterskan (Agrell et al., 2000; Allen et al., 1996; Nilsson et al., 
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2006; Whitten et al., 1997). Att alltid kunna nå sjuksköterskan gjorde dem lugnare (Allen 

et al., 1996; Finkelstein et al., 2004; Andreassen et al., 2006). De tyckte heller inte att 

tekniken i sig var något att känna oro inför (Agrell et al., 2000; Sävenstedt & Zingmark, 

2002; Whitten et al., 1997). 

  
I feel calmer when I know that i have sent an e-mail, and know that  
an answer will come within three days. Then, it´s like I feel more  
calm than worried (Andreassen et al., 2006, p. 244). 
 

 

I studier framgick att de närstående kände att de med hjälp av olika informationsprogram 

fick en ökad kunskap om hur de bäst hjälper sin sjuke familjemedlem i vardagen. In-

formationsprogrammen beskrev till exempel hur de hjälper familjemedlemmen i och ur 

sängen och gav dem en bättre insikt i hur den sjuke familjemedlemmen tänkte, kände och 

vilka förväntningar denne hade. Det i sin tur gav en ökad förståelse för den sjuke. De 

närstående upplevde att de också fick bra råd via televård om hur de skulle ta hand om sig 

själva för att orka med sin roll som vårdare (Magnusson et al., 2002; Magnusson et al., 

2005). De närstående uppgav att de via televårdssystemet fann information om namn, 

adress och telefonnummer till olika former av samhällsservice som de kunde ha nytta av i 

framtiden då deras hjälpbehov som vårdare ökat, vilket gav en känsla av att vara 

förberedd i sin roll som vårdare och minskade panikkänslan när de ställdes inför nya 

situationer (Hanson & Clark, 2000). De närstående förklarade att de fått ett ökat 

självförtroende och en ökad förmåga att vårda sig själv och sin sjuke familjemedlem 

(Hanson & Clark, 2000; Magnusson et al., 2005). 

 

I got very useful help from the ACTION programmes. I read a  
lot and it gave me a greater insight into how she was thinking, feeling  
and experiencing things. I also got very good advice about how to look  
after myself   
(Magnusson et al., 2005, p. 702). 

 

I studier framkom att flera av de närstående upplevde att televård var enkelt att använda 

och att de fann det roligt att använda en dator. Många beskrev att de ville lära sig mer 

(Magnusson et al., 2002; Magnusson et al., 2005; Hanson & Clark, 2000). I en studie av 



 15

Magnusson et al., 2002, framkom att det var en närstående som en bonus också lärt sig att 

skicka e-post till barnbarnen, vilket upplevdes som spännande. Genom att de närstående 

enkelt kunde nyttja tekniken hemifrån och att de själva kunde välja vilken tid samtalen 

skulle äga rum så upplevde de en ökad kontroll och frihet (Säventedt et al., 2003). 

 

 Freedom to choose the best time for calls and to stay at home  
(Sävenstedt et al., 2003, p. 218). 

  

 
Förändrade förutsättningar för en god kommunikation 

Att kommunicera med hjälp av televård var för de flesta närstående en ny situation vilket 

gjorde att de ställdes inför olika avväganden. Mest påtagligt var det för dem med 

familjemedlem med demenssjukdom som var bosatt i särskilt boende. De närstående 

upplevde att det var viktigt för dem att kunna ha kontakt och konversera med sin 

familjemedlem via bildtelefon, men för att det skulle kännas meningsfullt måste personen 

med demenssjukdom känna igen dem. Allt eftersom familjemedlemmens demens 

förvärrades minskade meningen med bildtelefonsamtal då det blev svårare att 

kommunicera. De intervjuade beskrev också att det kändes jobbigt att behöva var den 

drivande i konversationen (Sävenstedt et al., 2003). Sävenstedt och Zingmark (2002) 

beskriver att de närstående var tvungna att själva bedöma och tolka om användning av 

bildtelefoni var lämplig för personen med demenssjukdom och om han eller hon själv 

skulle vara positiv till att använda detta. 

 

 Had to do most of the talking and had to lead the video-phone 
 conversation, which was perceived as demanding  

(Sävenstedt et al., 2003, p. 219). 
 

De närstående var beroende av att personalen kunde bedöma när det var lämplig att 

genomföra samtal via bildtelefon. Det var viktigt att samtalen kunde genomföras när 

familjemedlemmen med demenssjukdom var pigg och personalen hade tid och inte var 

stressade. Konversationen fungerade bäst om det var lugnt runt omkring och att personen 

med demenssjukdom kände igen personerna och situationen (Sävenstedt & Zingmark, 

2002; Sävenstedt et al., 2003).  
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 I wish the staff members would call me at times when my spouse is alert, 
 but they seldom do and I don’t want to put demands on them and be  

regarded as an extra burden 
(Sävenstedt et al., 2003, p. 219). 

 

Bland några av de äldre med sjukdom fanns en rädsla för att de skulle känna sig 

hämmade och inte våga uttrycka sig vid användning av bildtelefoni då det var ett nytt sätt 

för dem att kommunicera (Sävenstedt & Zingmark, 2002). I en annan studie (Andreassen 

et al., 2006) framkom istället att äldre med sjukdom vågade ställa frågor via e-mail till 

doktorn eller sjuksköterskan som annars skulle ha uppfattats som ”tidskrävande” vid ett 

personligt besök med begränsad avsatt tid. Vid dessa besök upplevde de också att det var 

svårt att komma ihåg allt de vill ta upp. Ofta kom de därifrån utan att de hade fått ställa 

det frågor de hade. De upplevde det som en stor fördel att de kunde sitta vid datorn och 

formulera sina frågor utan att bli avbrutna (Andreassen et al., 2006; Nilsson et al., 2006). 

 

When I am going to go down there for an appointment and I have 
several things I want to discuss, then [the doctor] has his things, 
and in a way I get distracted from what I thought I would say. 
Sometimes I come out from there without having asked what I wanted. 
But when I sit down to write then are no interruptions, there is only me. 
Then I manage to ask the questions I want (Andreassen et al., 2006, p. 244). 

 
 
Oro för intrång i privatlivet 
 
Både äldre med sjukdom och närstående uppgav ett visst obehag för risken eller känslan 

av att någon obehörig lyssnar eller ser på en i hemmet via videotelefonin. (Agrell et al., 

2000; Boissy et al., 2007; Hanson & Clarke, 2000). I en studie av Hanson och Clarke 

(2000) beskrev en närstående att hon upplevde det obehagligt att andra personer som hon 

egentligen inte kände, kunde se på henne i hennes eget hem under deras samtal. När-

stående uttryckte oro att kameran skulle inkräkta på privatlivet i hemmet och att bland 

annat utrustningens placering var viktigt för att den inte skulle inkräkta för mycket i deras 

liv (Hanson & Clarke, 2000; Magnusson et al., 2002). 

  
They said you could go into other people’s home. And you don’t  
know who’s in these other people’s home, do you, that’s looking  
into your home  
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(Hanson & Clarke, 2000, p.131) 
 
I en studie av Hanson och Clarke (2000) beskrev en närstående att hon tvivlade på nyttan 

av televård i hemmet. Hon kände ett tvång att titta på informations- och 

utbildningsprogram vilket gjorde henne mer bunden till hemmet. Televård bidrog enligt 

den närstående inte till att öka hennes kunskap. En närstående upplevde också att 

televårdssystemet inte bidrog till att lättare få en paus eller vila som så väl behövdes, och 

att det var svårt att kunna använda televård på det sätt man önskade. Detta kunde bero på 

att det var svårt att få ledig tid på grund av den omsorg som den närstående behövde 

(Magnusson et al., 2005).  

 

It was too time-consuming; Joyce felt obligated to look at the programs 
 despite reassurances that this was unnecessary. She was extremely busy 
 and indicated that participating in the project only made her busier 

 (Hanson & Clarke, 2000, p.132). 
                     

Några närstående beskrev i studier att det kändes jobbigt att synas i bildtelefon på grund 

av att de kände sig blyga i situationen och det kunde bland annat bero på att de uppfattade 

sig som överviktiga (Hanson & Clarke, 2000; Sävenstedt & Zingmark, 2002). En tanke 

bland de äldre var också att de skulle känna sig utelämnade i sådana situationer som 

berörde intima kroppsdelar. Andra gav uttryck för att även om det var besvärande att visa 

intima kroppsdelar måste det göras vid behov av hjälp vid sjukdom (Sävenstedt & 

Zingmark, 2002). 

 
Det är fel att använda bildtelefon för åkommor i underlivet eftersom  
många äldre och speciellt kvinnor känner sig utelämnade  
(Sävenstedt & Zingmark, 2002, s. 19).  
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Oro och osäkerhet vid användandet av televård 

De äldre med sjukdom beskrev en osäkerhet till sin egen förmåga att lära sig att använda 

utrustningen. De ansåg också att som sjuk ska man inte behöva inveckla sig i tekniska 

detaljer (Agrell et al., 2000; Sävenstedt & Zingmark, 2002). En känsla av osäkerhet för 

huruvida de kunde lita på tekniken påtalades. De önskade därför en indikator som visade 

om textmeddelandet nått fram och om det blev läst av mottagaren (Nilsson et al., 2006). I 

en studie av Magnusson et al., 2002, framkom att bland de närstående fanns en oro och 

nervositet i början av användandet av televård. De uttryckte en rädsla för att förstöra 

systemet om de gjorde någonting fel. 

  
Development [in the] technology should make it unnecessary for the  
patient to get involved in the technical details… you shold be allowed  
to be just sick, (Agrell et al., 2000, p. 413). 

 

De närstående påtalade behov av att få tid på sig att lära sig systemet men också egen tid 

för att hinna nyttja systemet. De upplevde det svårt att hitta en ledig stund då de kunde 

sitta ned vid datorn för att delta i bland annat gruppsamtal. För att kunna nyttja systemet 

effektivt önskade de närstående stöd och support. Det framkom att de upplevde att 

tekniken krånglade och att det var svårt att hitta den information de sökte (Magnusson, 

2002; Magnusson et al., 2005; Sävenstedt et al., 2003). Upplevelsen av att det fanns 

bristande feedback och bristande intresse från vårdpersonalens sida framkom också. En 

vuxen person med sjukdom beskrev att läkaren förväxlat henne med en annan patient och 

trots det svarat på e-posten utifrån den andres diagnos. Hon kände att läkaren brast i 

ansvar, vård och förståelse för hennes problem (Andreassen et al., 2006). 

 
She explained how she found the electronic responses and general 
feedback from the doctor insufficient 
(Andreassen et al., 2006, p. 242). 

 
 
Äldre med sjukdom var bekymrade över vem som skulle stå för kostnaden för den service 

som televård innebar. Den kostnaden och möjligheten att bo hemma skulle då vägas mot 

att bo på ett äldreboende. De ifrågasatte också om den kostnaden uppvägde nyttan i att 

användas i ett äldreboende (Boissy et al., 2007).  
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Concerns regarding the financing of the teleprescense system (who will 
 pay for the service?)  
(Boissy et al., 2007, p.  82) 
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Diskussion 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva äldre med sjukdom och närståendes 

upplevelse av televård som stöd i hemmet. Vi valde även att titta på eventuella likheter 

mellan de äldre med sjukdom och de närståendes upplevelser. Analysen resulterade i fem 

kategorier: relationen och närheten till vårdpersonalen och närstående påverkas, ökad 

kontroll och stärkt i sin situation, förändrade förutsättningar för en god kommunikation, 

rädsla för intrång i privatlivet samt oro och osäkerhet vid användandet av televård. 

 

Resultatet i kategorin relationen och närheten till vårdpersonalen och närstående 

påverkas visade att genom att kunna höra men framförallt också kunna se den som de 

äldre med sjukdom och de närstående talade med i bild gav känsla av närhet och bidrog 

till att utveckla en närmare relation. Språket upplevdes som mer informellt och 

kroppsspråket gjorde det lättare att tolka vad personen i den andra änden menade. Det var 

dock viktigt att ha en etablerad relation till vårdpersonalen för att kunna kommunicera via 

televård. Ytterligare aspekter på att använda bildtelefoni som stärker det vi fann i 

litteraturstudien beskrivs av Blokland och Andersson (1998) i en studie där resultatet 

visade att de som kommunicerade via videokonferens talade tydligare genom att de 

artikulerande mer än de som kommunicerade via t ex telefon eller vid personligt möte. 

Övervägande del av de medverkande talade också med högre röst än vid t ex 

telefonsamtal eller möte ansikte mot ansikte. De fann dock inga direkta skillnader i 

ordval eller meningsbyggnad. De tog också upp att desto mer van användaren blir att 

hantera utrustningen desto mer informellt blir språkbruket. De påpekade dock att 

resultatet kanske skulle ha påverkats om videobilden var av god kvalité medan ljudet var 

av sämre kvalité eller vice versa. Betydelsen av att vid användandet av bildtelefon kunna 

se bild och höra ljud på ett bra sätt beskrivs också i en studie av Johnson-Mekota et al. 

(2001), där personer som hade hörsel-och synproblem inte kunde ta del av kommunika-

tionen på samma sätt. Även Cashen, Dykes och Gerber (2004) påpekar att kognitiva 

problem kan vara hinder för att fullt kunna utnyttja televårdsystemen. Resultatet som 

kommit fram i denna litteraturstudie och i andra studier visar att det är viktigt att 

televårdssystemen utvecklas till att också passa personer med olika typer av handikapp 
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eftersom det inte bara påverkar om personerna kan ta till sig informationen, utan också då 

indirekt påverkar deras möjlighet att känna närhet och utveckla relationer.  

 

Bland de äldre framkom också en rädsla för att televård skulle innebära färre besök, 

medan det hos de närstående istället framkom att de upplevde att televård gav en större 

delaktighet i familjemedlemmens liv. I en studie (Magnusson & Hanson, 2003) framkom 

att många familjer framhöll televård som ett komplement till de traditionella mötena med 

sjuksköterskan och läkaren. De menade att televård inte kan och inte ska ersätta 

hembesöken, utan endast fungera som ett fullgott komplement till dessa. Erkert (1997) 

fann i sin studie att rädslan för färre hembesök var irrelevant och att det snarare var tvärt 

om i många fall. Många av de medverkande i den studien blev snarare mer motiverade att 

upprätthålla och utöka sina sociala nätverk. Vår tolkning av studiernas resultat är att 

denna spridning av upplevelser av hur televård påverkar kontakten med andra människor 

till stor del kan bero på hur den enskilda individen tar till sig televårdens möjligheter. 

Nästa generation har en annan syn på hur man kan kommunicera och möta människor 

och för dem kan televård i olika former komma att ses som en självklarhet. 

 

I kategorin ökad kontroll och stärkt i sin situation framkom att äldre med sjukdom och 

närstående upplevde en ökad förståelse för sjukdom, behandling och omvårdnad genom 

att televård erbjöd en lättillgängligare information och medförde att de lättare kunde 

komma i kontakt med läkaren och sjuksköterskan. Det i sin tur medförde att de kände sig 

stärkt i sin situation och fick ökat självförtroende. Ett exempel på hur televård kan 

tillämpas för att stötta personer med sjukdom och närstående beskrivs i en stor europeisk 

studie av Magnusson et al., (1999). Deltagarna i studien hade tillgång till multimedia 

informationsprogram om bland annat stroke, demenssjukdom och palliativ vård. De hade 

också tillgång till utbildningsprogram om till exempel lyftteknik och förebyggande av 

trycksår. Programmen nådde de via sin TV som i sin tur var kopplad till en dator där de 

kunde lagra program för att kunna se dem vid fler tillfällen. I studien testades också 

virtuella möten med distriktsköterskan med hjälp av videotelefoni. De medverkande hade 

också tillgång till Internet, e-post och deltog i olika nätverksmöten med andra i samma 

situation. Syftet med studien var att öka den sjuke personens och närståendevårdarens 
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oberoende och livskvalité genom information, utbildning och support via televård. 

Resultatet visade att de närstående upplevde sig stärkta i sin roll genom att vara bättre 

förberedd i vardagliga situationer och bättre kunna planera för framtiden. De upplevde 

också ökat självförtroende. 

 

Utifrån resultatet i vår litteraturstudie kontra de faror som både Hjelm (2005) och Moody 

(2005) lyfte fram att felaktig eller missvisande information via informationsteknologi 

skulle kunna leda till misstro, osäkerhet och i en förlängning till bristande kontroll visar 

på vikten av att sjukvården rustas för att möta medborgarnas ökade krav på elektronisk 

information och kommunikation. I och med Internets inträde i det dagliga livet ökade 

möjligheterna till att snabbt och enkelt nå mycket information om sjukdomar, 

behandlingar och rådgivning riktat till både professionella vårdare och till privatpersoner. 

En fara med denna lättillgängliga information tar Hjelm (2005) upp. Han menar att det 

finns tre huvudkategorier som den medicinska informationen på Internet kan delas in i; 

information producerad av universitet och andra akademiska institutioner, abstrakt och 

granskade artiklar i medicinska tidsskrifter samt broschyrer och annat material producerat 

av individer, intresseföreningar och organisationer. Det är den sistnämnda kategorin som 

ger störst anledning till oro. Här kan felaktig och missvisande information lätt smyga sig 

in som kan vara till fara för både personen med sjukdom och för den professionella 

vårdaren. Riktlinjer för publicering av medicinsk information bör därför utarbetas och 

någon form av kvalitetsmärkning införas. Även Moody (2005) tar i sin artikel upp 

nödvändigheten av kvalitetssäkrade portaler som tillhandahåller länkar till riktig hälso- 

och sjukvårdsinformation som riktar sig till både patienter och vårdgivare.  

 

Den tredje kategorin, förändrade förutsättningar för en god kommunikation visade att de 

närstående till familjemedlem med demenssjukdom ställdes inför nya avväganden. För att 

videotelefoni skulle vara meningsfullt måste familjemedlemmen med demens känna igen 

de anhöriga, vistas i en lugn miljö och att vårdpersonalen medverkade. De närstående 

kände ibland frustration över att vara beroende av vårdpersonalen för att få televården att 

fungera. Några av de äldre med sjukdom uppgav att en rädsla för att bli hämmade i den 

nya situationen och inte våga uttrycka sig. För att underlätta kommunikationen finns det 
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faktorer man bör ta hänsyn till. Vid användning av bildtelefoni är det viktigt att fokus i 

kommunikationen är på den äldre med sjukdom och att samspelet mellan deltagarna är 

avgörande för att denna fokus bibehålls. Sävenstedt, Zingmark, Hydén och Brulin (2005) 

beskriver att den professionella vårdarens medverkan är avhängig den äldres verbala 

kapacitet. Då den äldre med sjukdom hade en låg verbal kapacitet behövde vårdaren ge 

mer support och när den äldre hade hög verbal kapacitet gav vårdaren mindre support vid 

användningen av televård. Då den äldre led av demens fungerade också vårdaren som en 

sorts tolk i kommunikationen med distriktssköterskan. Vårdarens närvaro var viktig 

därför att den äldre kände sig säker och trygg i situationen. Denne kunde också stötta den 

äldre när hon/han hade svårigheter att uttrycka sig. 

 

I  kategorin rädsla för intrång i privatlivet beskrev en del äldre med sjukdom och 

närstående hur televården påverkar deras integritet. De uppgav ett visst obehag för risken 

att någon obehörig skulle lyssna eller se på dem i hemmet och de upplevde det jobbigt att 

visa sin kropp i bild för andra människor. Erkert (1997) fann i sin studie att en del 

deltagare inte var rädd för intrång i privatlivet trots installationen av videokamera i deras 

hem. De önskade snarare att få en kamera i varje rum för ökad säkerhet vid akuta 

händelser. De menade att så länge de kände den/de som tittade på dem var det inget att 

oroa sig för. Utifrån resultatet i vår studie kan vi konstatera att utvecklingen av televården 

hela tiden står inför nya utmaningar både för sjukvården och den enskilde individen. 

Resultatet gör gällande att vid alla typer av beslut om åtgärder och studier är det viktigt 

att även vid nyttjande av televård låta den sjuke och/eller den närstående vara delaktig i 

de beslut som fattas och den fortsatta planering som görs. Den information som ges och 

de åtgärder som görs ska vara individuellt anpassade utifrån dennes behov och önskemål 

(Mort & Finch, 2005). Det är också viktigt att personen med sjukdom och den närstående 

är införstådd med att deras medverkan i till exempel studier baseras på frivillighet och att 

de har möjlighet att när de så önskar avbryta studien eller åtgärden. Vid användning och 

utveckling av televård är det därför betydelsefullt att man ständigt för en etisk diskussion, 

väger nyttan mot risken för skada. De stora skillnaderna mellan det resultat vi fann i vår 

litteraturstudie och det Erkert (1997) fann i sin studie visar tydligt på behovet av 

individuellt anpassade lösningar. 
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Den femte kategorin oro och osäkerhet vid användandet av televård visade att personerna 

i de analyserade studierna beskrev en osäkerhet till sin egen förmåga att hantera 

utrustningen och osäkerhet huruvida de kunde lita på tekniken. Det gav en känsla av oro 

och nervositet. Morgan Morris (1994) fann dock i en studie att äldre personer inte 

uttryckte någon särskilt negativ inställning till datorer jämfört med medelålders personer. 

De såg en viss nytta med användningen av datorer och hade en vilja att lära sig. Det 

framkom att de äldre helst hade utbildning och informationsträffar med endast jämnåriga 

i grupperna. De kände mindre konkurrens och vågade då lättare ställa frågor jämfört med 

om grupperna bestod av blandade åldrar.  Resultatet i vår litteraturstudie visar också på 

ett behov av tid, stöd, support och feedback från vårdpersonalen för att kunna nyttja 

televården effektivt. Just behovet av stöd och support för att nyttja tekniken är något som 

framkommer i flera studier. Det som bland annat lyfts fram är de olika barriärer som 

finns vid inlärningsprocessen och som därigenom påverkar sättet att utforma och ge stöd 

och support på. Cashen, Dykes och Gerber (2004) tar upp kulturella skillnader, språkliga 

skillnader, läs- och skrivsvårigheter, tillgången till en dator och Internet samt 

utbildningsnivå som påverkansfaktorer för tillgången till televård. De pekar också på att 

låg hälsokunskap är vanligare bland låginkomsttagare likväl som frånvaron av innehav av 

en dator. I en annan studie (Emery, Heyes & Cowan, 2002) framhölls att tekniken måste 

vara enkel att använda, enkel att underhålla och enkel att förändra utifrån nya behov. 

Själva testandet av användarvänligheten och användaracceptansen är fundamental för att 

utveckla televård som också passar äldre personer och måste därför ske i nära samarbete 

med dem som grupp och som individer. Samtidigt måste varje individ ha möjlighet att 

själv bestämma i vilken form de önskar få information. Det kan till exempel vara 

muntligt, skriftligt på papper, via television, radio eller via Internet.   

 

I en studie av Bradley, Williams, Brownsell och Levy (2002) framkom att övervägande 

del av äldre över 80 år som medverkade ansåg att de var för gamla för att lära sig den nya 

teknologin och att den var mer anpassad för den yngre generationen. Samtidigt vidhöll 

övervägande del (94%) att teknologin var till nytta och underlättade deras dagliga liv. De 

äldre under 80 år uttryckte en önskan att kunna bo hemma så länge som möjligt och de 
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var beredd att betala för vård i hemmet. Däremot var de inte beredd att betala för televård 

utan förutsatte att det var kostnader som staten skulle stå för. I vår litteraturstudie 

framkom det också att äldre med sjukdom bekymrade sig över kostnaderna för 

televården. I ACTION-projektet (Magnusson & Hanson, 2005) räknande man ut 

kostnaden för televård i hemmet för de familjer som medverkade i projektet. Den 

beräknade kostnaden uppgick till 25 800 kr per år och familj. För samhället innebar det i 

vissa fall en ren förlust medan det i andra fall innebar en vinst, beroende på vilket 

vårdbehov personen med sjukdom hade. Den genomsnittliga samhällsvinsten per familj 

och år beräknades till 96 000 kr. Studierna visar sammantaget att det är viktig att de som 

skall använda televård inte drabbas av kostnader som skulle påverka viljan av att använda 

sig av televård. Det ligger ett stort ansvar hos vårdgivarna att göra rätt bedömningar i 

samverkan med vårdtagarna för vilka personer som televården skulle vara lämplig och 

fungera som ett stöd i det dagliga livet. Televården skall tillföra ökad frihet, trygghet och 

välbefinnande hos den enskilde personen eller familjen. Felaktiga bedömningar skulle 

innebära ökade kostnader för samhället och i en förlängning kunna innebära att de som 

verkligen behöver televård inte får den möjligheten. 

Metoddiskussion 

I kvalitativ forskning har begrepp som pålitlighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

använts för att beskriva olika aspekter på trovärdighet. Pålitlighet innebär att läsaren ska 

kunna följa hur forskaren gått tillväga i sin studie (Graneheim & Lundman, 2004). I vår 

litteraturstudie använde vi oss av de erkända sökmotorerna Academic search och Cinahl 

för att finna vetenskapliga artiklar. Övervägande funna artiklar beskrev mer själva 

teknologin och de ekonomiska vinsterna än vad de beskrev vuxna eller äldre med 

sjukdom och närståendes upplevelser av televård i hemmet. Vi har i metoddelen redogjort 

för hur sökning och den kvalitativa innehållsanalysen genomförts för att läsaren ska 

kunna följa processen och se hur resultatet växt fram och därigenom stärka studiens 

pålitlighet. Tillförlitlighet beskriver bland annat hur väl data i mängd och urval samt hur 

analysprocessen passar för studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). De artiklar 

som ingick i studien kvalitetsgranskades enligt Willman et al. (2006, s. 94, 154-157). 

Samtliga artiklar bedömdes vara antingen av medel eller hög kvalité vilket stärkte 
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tillförlitligheten av resultatet. Vårt arbete har även kontinuerligt granskats av en 

handledare under hela processen men också av andra kursdeltagare vid seminarier, vilket 

också stärker tillförlitligheten. Under vårt analysarbete har vi återkommande gått tillbaka 

till ursprungsmaterialet för att säkerställa trovärdigheten (Downe-Wamboldt, 1992). En 

begränsning i vårt material kan vara att samma forskare förekommer i flera av studierna 

vilket kan påverka resultatet. En litteraturöversikt (Mair & Whitten, 2000) gör gällande 

att funna studier om televård och dess tillämpning ofta har stora brister i sitt 

genomförande vilket medför att studiernas tillförlitlighet och överförbarhet kan 

ifrågasättas. Med överförbarhet menas i vilken utsträckning resultatet kan överföras till 

andra grupper av människor (Graneheim & Lundman, 2004). Bland de problem som tas 

upp av Mair och Whitten (2000) är att studierna innehåller väldigt få medverkande och 

svarsnivån många gånger är låg. En tredjedel av de funna studierna hade 20 eller färre 

medverkande och en svarsfrekvens så låg som 50 %. De fann även svårigheter att utläsa 

inklusions- och exklusionskriterier i de genomgångna studierna. I kvalitativa studier 

räknar man dock inte mängden medverkande som styrande för överförbarheten utan 

rikedomen i det insamlade materialet (Kvale, 1997, s.170-171). I de studier som vi valde 

att analysera ingick deltagare från olika länder, kulturer och med olika etnisk härkomst. I 

vårt resultat är deltagarna i de analyserade studierna nästan uteslutande över 60 år gamla 

vilket begränsar överförbarheten till äldre personer. 

Slutsats 

Televård kan fungera som ett bra komplement till den traditionella hälso- och sjukvården. 

Det fungerar som ett bra stöd och kan ge en ökad frihet för individen och dennes 

närstående förutsatt att det är anpassat till individens behov och kapacitet. I den fortsatta 

utvecklingen av televård är det av vikt att de avsedda användarna finns med redan tidigt i 

utvecklingsprocessen. Det är samtidigt viktigt att framtidens hälso- och sjukvård kan 

svara upp mot de krav och förväntningar som användarna har. Användandet av televård 

kommer med all sannolikhet att öka i takt med att samhället förändras och 

globaliseringen fortsätter. Televården ger en bra möjlighet att även vid geografiska 

avstånd bibehålla en god kontakt med sina närstående vilket kan ge en ökad trygghet och 

ett ökat välbefinnande. En viktig fråga för framtida användning är hur televården ska 
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finansieras för att inte dess tillgänglighet ska riskera att bli begränsad på grund av den 

enskilde individens-,landstingets- eller kommunens ekonomi. 
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