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Abstrakt

Tillgången till hälsoinformation på Internet har underlättat för patienterna att söka kunskap 

jämfört med när det endast var möjligt att få information av sin läkare, tidskrifter och 

litteratur. De flesta studier som gjorts på området både nationella och internationella har 

fokuserat på relationen mellan läkare och patient och hur den påverkas av att patienter söker 

hälsoinformation på Internet. Syftet med studien var att undersöka hur distriktssköterskans 

arbete påverkas av att patienter/anhöriga söker hälsoinformation på Internet.  Metoden som 

använts var en webbaserad enkätstudie som skickades ut till alla identifierade 

distriktssköterskor inom Norrbottens Läns Landsting. Data bearbetades med 

statistikprogrammet SPSS. Spearmans rangkorrelationskoefficient (rho) användes för att hitta 

statistikiskt samband. Resultatet visade att patienters/anhörigs sökande efter 

hälsoinformation på Internet inte hade någon större påverkan på distriktssköterskornas arbete. 

En tendens fanns till att besökstiderna kunde bli längre, samt att distriktssköterskan kände att 

hon själv måste hålla sig uppdaterad för att kunna bemöta patienterna. Statistisk signifikans 

fanns för att antal yrkesverksamma år var en faktor för om man upplevde att patienter som 

söker hälsoinformation på Internet försvårar arbetet och även hur ofta man själv använder 

Internet som kunskapskälla påverkade om man rekommenderade patienter att söka 

hälsoinformation på Internet. Slutsatser som kan dras av denna studie är att både patienter 

och distriktssköterskor i stor utsträckning använder Internet som kunskapskälla och att det bör 

tas hänsyn till detta när fortbildningsinsatser planeras, för att ytterligare öka kunskapen om 

möjligheter och risker med detta forum för kunskap. 

Nyckelord: Internet, Distriktssköterska, Hälsoinformation, Enkätstudie, Kvantitativ metod
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How are the district nurses’ work affected by the patients/relatives
search of health information on the Internet?

Johanna Henriksson

Division of Nursing

Department of Health Science

Luleå University of Technology

Abstract

The access to the web has made it easier for patients to get access to health information, com-

pared to the past when the only source of health information was the physician, newspapers 

and literature. Most studies in this area of research both national and international has been 

focusing on the affect on the relationship between the physician and the patient when patients 

are searching the web for health information. The purpose of the survey was to examine how 

the district nurses’ work was affected when patients/relatives search the Internet for health 

information. The Method used was a web based survey that was sent to all identified district 

nurses in the county council of Norrbotten. Data was analysed using the SPSS and Spear-

man’s rank correlation coefficient was used to find statistical connections. The results

showed that the patients/relatives search of health information on the Internet did not affect 

the district nurses’ work in a large sense. There was a tendency that the visits were longer and 

that the district nurses felt the pressure to update their knowledge to be able to meet with the 

patient. Statistical connection was found between how many years the district nurses had been 

working, and if she felt that the patient who seeks health information on the Internet made the 

work more difficult.  Statistic connection was also found for if the district nurses used the 

Internet her self as a source of information, and if she recommended the patient the search the 

Internet for health information. The Conclusions made was that both patients and district 

nurses commonly use the Internet as sours for health information and that this should be con-

sidered when planning professional training, to extend the knowledge of possibilities and 

risks with this source of knowledge.

Keywords: Internet, district nurse, Healthinformation, Survey, Quantitative method
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1. Bakgrund

Internet användandet har exploderat det senaste decenniet, och tillgången till webbsidor med 

hälsoinformation har ökat i samma takt. I dag har de flesta tillgång till Internet i hemmet. En 

preliminär studie från World Internet Institute (Findahl, 2009) visade att 2009 var det endast 

17 % av svenska befolkningen över 16 år som inte hade tillgång till Internet. 

Lanstingsförbundet gjorde 2002 en studie om hur många som sökte hälsoinformation på 

Internet och denna visade på ca 13 % (Socialstyrelsen, 2002). År 2009 (Findahl, 2009) 

uppskattades siffran till ca 24 % som använde hälso- och medicinsk information någon gång 

per månad. På en av sidorna med hälsoinformation, www.1177.se, uppger de att 2008 fanns 

ca 1 miljon besökare per månad (Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, 2009).

1.1Patientens och anhörigas perspektiv

Enligt Mc Mullan (2005) har tillgången till hälsoinformation på Internet har underlättat för 

patienterna att söka kunskap och där man tidigare endast kunde få information av sin läkare, 

tidskrifter och litteratur, har nu alternativen blivit mer lättillgängliga. Patienterna har gått från 

att vara passiva mottagare till att bli aktiva konsumenter av hälsoinformation (Mc Mullan, 

2005). Flertalet studier är gjorda på området kring patienters användande av internetsidor med 

hälsoinformation. En amerikansk studie (Mc Daniel, Schutte & Olson Keller, 2008) från 2006 

visade att ca 8 miljoner amerikaner dagligen sökte hälsoinformation på Internet, och mer än 

hälften av dessa rapporterade att informationen ökade deras förmåga att få hälsoinformation 

och 70 % rapporterade att informationen hade effekt på deras personliga beslut om sin hälsa. 

En annan studie av Taha, Sharit & Czaja (2009) med äldre vuxna visade att patienter genom 

att söka information på Internet upplevde att de fick en bättre kommunikation med läkaren, 

gav dem kunskap om sin sjukdom, möjligheten att diskutera alternativa behandlingsmetoder, 

hjälpte dem att delta i beslutsfattandet, var tidsbesparande vid läkarbesöket, förbättrade 

kvalitén på besöket samt ökade förmågan att ta hand om sig själv. Studien visade även att en 

del upplevde det som frustrerande, förvirrande och svårt att sålla i informationen (Taha et al. 

2009). Påverkas då de professionella som arbetar inom vården, av att patienterna har fått 

möjlighet till ökad kunskap om hälsa och sjukdom? 
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1.2 Professionellas perspektiv

Flertalet utländska studier har undersökt hur relationen påverkas mellan patient och vårdare 

och hur vårdpersonalen upplever patienters ökade kunskap om sjukvård. En studie från Israel

(Barnoy, Volfin-Pruss, Ehrenfeld, & Kushnir, 2008) visade att 62 % av sjuksköterskorna hade 

träffat patienter som kommit till dem med nedladdad information från Internet. De flesta av 

sjuksköterskorna var också positiva till detta, och främst de med vana att själva använda 

Internet som informationskälla. En annan studie (Mc Mullan, 2005) tog upp tre olika 

scenarion som kunde ske när patienten presenterar Internetinformation, ett scenario var att 

vårdaren ser det som ett hot mot dennes auktoritet och är defensiv mot informationen, ett 

andra att patient och vårdare samarbetar och använder informationen och det tredje att 

vårdaren rekommenderar Internetsidor för patienten (Mc Mullan, 2005).  Iverson, Howard & 

Penney (2007) beskriver i sin studie fördelar och nackdelar i relationen mellan vårdare och 

patienter när patienter söker information på Internet. Fördelarna man kunde se var att 

patienterna får bättre förståelse för hälsoinformationen som ges och blir mer aktiva med att 

bibehålla sin hälsa. Nackdelarna kunde vara att det ledde till mer frågor och krav från 

patienten, som i sin tur ledde till en börda för vårdaren och vården (Iverson et al. 2007). Även 

i en studie av Potts & Wyatt (2002) beskrevs det att nackdelarna var allt längre 

konsultationstider och att det blev fler onödiga utredningar.

En svensk studie av Shagram & Thulin (2004) där man intervjuade läkare angående deras syn 

på patienter som söker hälsoinformation på Internet visade på liknande erfarenheter som från 

de utländska studierna. Det visade sig att läkarna i stor utsträckning var positiva till att 

patienter sökte kunskap, då det medförde att patienterna kände sig mer delaktiga och att de 

hade möjlighet att påverka sin behandling, vilket gjorde patienten mer motiverad. Nackdelar 

som framkom var framför allt att det ofta tog längre tid med dessa patienter, felaktig eller 

misstolkad information kunde leda till mer oro än nödvändigt, samt att de ibland läste

information som inte var granskad och även hittade alternativa behandlingsmetoder som de 

kunde lägga sitt hopp till. Ett annat problem som man tog upp är frågadoktorntjänster som 

kunde ge felaktiga svar till patienterna och vara vilseledande och skapa osäkerhet (Shagram & 

Thulin, 2004).
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1.3 Distriktssköterskans roll

I distriktssköterskans kompetensbeskrivning står att distriktssköterskan ska:

”Arbeta evidensbaserat och ha ett reflekterande förhållningssätt i sitt eget arbete samt kunna 

beskriva och kritiskt analysera en situation, urskilja och identifiera nya idéer samt genomföra 

och utvärdera dessa. Distriktssköterskan ska besitta mod, inge trygghet och ha adekvat 

självuppfattning och självkänsla. Distriktssköterskan har en bred kunskap och en stor 

uppsättning förmågor för att adekvat kunna möta såväl förutsägbara som oförberedda enkla 

eller komplexa situationer. Distriktssköterskan behöver också vara lyhörd för 

samhällsförändringar, ha beredskap för ett livslångt lärande samt ha förmåga att söka och 

tillämpa evidensbaserad kunskap” (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008 s.7).

Detta innebär att distriktssköterskan måste ha en förmåga till att anpassa sig till nya 

situationer och aktivt själv söka ny kunskap. Om distriktssköterskan själv är förtrogen med att 

använda Internet som kunskapsbank har hon lättare att tackla situationer som kan uppstå 

(Barnoy et al., 2008).

1.4 Problemformulering

Litteraturgenomgången visade att de flesta studier på området, både nationella och 

internationella, har fokuserat på relationen mellan läkare och patient och hur den påverkas av 

att patienter söker hälsoinformation på Internet. Endast en studie hade sjuksköterskan eller 

distriktsköterskan som målgrupp. Därför fann jag det intressant att göra en studie på hur 

distriktssköterskor i Norrbotten upplever situationen, då de träffar patienter som söker 

hälsoinformation på Internet. Påverkas deras arbete av att patienten skaffar sig mer kunskap 

och i så fall på vilket sätt?

2. Syfte

Studiens syfte är att undersöka hur distriktssköterskans arbete påverkas av att 

patienter/anhöriga söker hälsoinformation på Internet.  
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3. Metod

3.1 Design

Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie samlar in uppgifter vid ett 

tillfälle och resultatet ger en bild av tvärsnittet i den aktuella populationen. En tvärsnittsstudie 

kan även användas för att studera samband mellan olika faktorer (Andersson, 2006 s.89). Data 

samlades in genom en webbaserad enkät som skickades ut till distriktssköterskor i Norrbotten.

3.2 Deltagare

Populationen i studien var alla identifierade yrkesverksamma distriktssköterskor inom 

primärvården i Norrbottensläns landsting (NLL), även de distriktssköterskorna med dubbla 

kompetenser t.ex. distriktssköterskebarnmorskor inkluderades i studien. 

3.3 Mätinstrument

Datainsamlingen gjordes genom användande av en webbaserad enkät (Bilaga 1). Vid 

konstruktion av en enkät är det viktigt att tänka på följande för att minska bortfallet: Enkäten 

bör innehålla ett tydligt informationsbrev, ha lättförståeliga frågor, vara lättläst och luftig. 

Man bör även skicka ut en eller två påminnelser om att svara (Andersson, 2006 s.58-59).   

Enkätens grund är hämtad från tre liknande studier (Barnoy et al., 2008; Potts & Wyatt, 2002; 

Shagram & Thulin, 2004) och med inspiration av dessa enkäter skapades en enkät 

innehållande tolv frågor. Endast valda delar av ursprungsenkäterna har använts och för de 

enkäter som var skrivna på engelska har frågorna översatts till svenska. Frågorna har även till 

viss del omformulerats för att passa denna studies syfte. Fyra stycken frågor var strukturerade 

frågor, detta innebär att enkäten innehåller frågor som är fastställda, ordnade och har 

fördesignade svarsalternativ (Polit & Beck, 2008 s.414). Åtta av frågorna var attityd frågor, 

där Likert-skalan, använts, dvs. frågorna är påståenden, där deltagarna tar ställning till sina 

åsikter på en fem gradig skala, från instämmer helt, till instämmer inte alls (Ejlertsson, 2005

s.91). Enkäten innehöll även en del där deltagarna i fria ord kunde beskriva och lämna 

kommentarer. Enkäten tillverkades med hjälp av EvaSys, som är ett system för att skapa och 

hantera webbaserade enkäter. Detta system är det som används av Luleå tekniska universitet, 

för bland annat kursutvärderingar.
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För att testa enkätens utformning och kvalitet gjordes en pilotstudie av enkäten där 15 stycken 

sjuksköterskor, mina kurskamrater, fick besvara enkäten. Syftet med en pilotstudie är att få 

reda på om deltagarna uppfattar frågorna och svaren på samma sätt som frågekonstruktören, 

och man kan även få en uppfattning av om något svarsalternativ saknas i enkäten (Ejlertsson, 

2005 s.35). Efter pilotstudien gjordes ett tillägg på fråga 2.3 där svarsalternativet ”beror på 

situationen” lades till.  

3.4 Procedur

Vid genomförandet av studien tillämpades principer för kvantitativa studier genom att 

använda en strukturerad och kontrollerad process. Forskaren baserar fynden på empiriska 

fakta och strävar efter att generalisera fynden. Traditionellt fokuserar forskaren på en liten del 

av den mänskliga erfarenheten, och oftast vid endast ett tillfälle (Polit & Beck, 2008 s.16-17).

Till att börja med gjordes en genomgången av NLLs adressregister över e-postanvändare samt 

vårdcentralernas hemsidor för att identifiera yrkesverksamma distriktsköterskor. Totalt 

identifierades 248 yrkesverksamma distriktssköterskor inom primärvården i NLL. Därefter 

tillfrågades, via e-post, samtliga verksamhetschefer på vårdcentralerna i Norrbotten, om 

tillåtelse att skicka ut enkäten. Totalt tackade 28 vårdcentraler ja till deltagande i studien, en 

vårdcentral tackade nej och 3 svarade inte på förfrågan, därför exkluderades dessa fyra ur 

studien. Detta resulterade i att sammanlagt 212 enkäter skickades ut till distriktssköterskor i 

Norrbotten. En vårdcentral meddelade att alla distriktssköterskor inte hade tillgång till e-post, 

därför skickades 5 stycken pappersenkäter till vårdcentralschefen som delade ut dessa till de 

berörda distriktssköterskorna. Påminnelser om att besvara enkäten skickades ut två gånger 

med 2 veckors mellanrum.

3.5 Analys

Analytisk statistik används för att dra slutsatser om populationen genom att beräkna och 

värdera parametrarna (Polit & Beck, 2008 s.68). Analys av enkäten har genomförts i två steg, 

med både deskriptiv och analytisk statistik. Deskriptiv statistik används för att beskriva och 

sammanställa data. Mått som används i analysen är medelvärde (m) dvs. summan av 

observerade värden delat med antal observationer, procentsats (%) och standardavvikelse (Sd) 

vilket innebär de enskilda observationernas genomsnittliga avvikelse från medelvärdet 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhage, 2003 s.61-65). P-värde används för att ange sannolikheten 

för att det är slumpen som genererar den uppmätta skillnaden eller sambandet (Djurfeldt et al., 
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2003 s.196). Då materialet är snedfördelat avseende distriktssköterskornas ålder används 

Spearmans rangkorrelationskoefficient (rho) för att hitta statistikiskt samband. 

Statistikprogrammen SPSS och Windows Excel har använts vid dataanalysen. Resultatet 

presenteras i löpande text och tabeller. Ur enkätens del fria ord har citat sammanställts och 

analyserats. Citaten presenteras som en del av resultatet efter varje frågeställning. Det interna 

bortfallet på frågorna presenteras i respektive tabell.

4. Etiska överväganden

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra allmänna etiska huvudkrav på forskning. De är 

att deltagarna ska, informeras om forskningen syfte, ge sitt samtycke, uppgifterna ska 

behandlas konfidentiellt och nyttjande kravet som innebär att insamlade uppgifter endast får 

användas för avsett forskningsmål. I samband med att enkäten skickades ut medföljde ett 

informationsbrev (Bilaga 1), där deltagarna fick information om studiens syfte. Deltagarna 

gav sitt samtycke till att delta i studien genom att besvara enkäten och denna information 

fanns med i informationsbrevet. Alla enkäter har förvarats på ett sådant sätt att ingen obehörig 

fått åtkomst till dessa. Efter att uppsatsen är godkänd och publicerad kommer enkäterna att 

raderas ur samtliga använda datasystemet. Alla svar på enkäten har behandlats konfidentiellt 

och deltagarna har varit anonyma.
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5. Resultat

5.1 Bortfallsanalys

Det totala bortfallet är 118 enkäter (55,6 %). De fem pappersenkäter som skickades ut till en 

vårdcentral returnerades aldrig, varför även dessa exkluderas. Ett visst bortfall finns på de 

separata frågorna, det presenteras i anslutning till varje frågeställning i resultatet.

5.2 Demografiska data 

Fördelningen mellan ålderskategorierna (tabell 1) är ganska stor, där den största gruppen som 

besvarade enkäten är de mellan 50-59 år, de utgör 41 % (n = 39) av de besvarade enkäterna. 

Den minsta gruppen av respondenter utgörs av åldersgruppen 20-29 år, de står för endast 1 % 

(n = 1) av den insamlade enkäterna. Medelåldern (m) för deltagarna i studien är 46 år. 

Tabell 1 Svarsfrekvens per ålderskategori n (%)
___________________________________________________________________________

20-29 år 30-39 år 40-49 år  50 -59 år     60 Ej              Totalt
eller äldre      angett ålder

__________________________________________________________________________________________

1 (1)     16 (17)           19 (20)                39 (41)                  17 (18)              2 (2)           94 (44)
__________________________________________________________________________________________

Fördelningen mellan antal yrkesverksamma år och ålder är ganska stor. Den största gruppen 

är de med 5-10 års erfarenhet (31 %), följt av dem som arbetat mer än 25 år (17 %). 

Medelvärdet (m) för antal yrkesverksamma år är 11,5 år.

5.3 Övergripande resultat

Resultatet visar att distriktssköterskornas uppfattning om att patienterna använder Internet för 

att få hälsoinformation påverkar vissa delar av arbetet, men verkar inte uppfattas vara något 

större problem. Det finns inte några större negativa effekter, utan de flesta 

distriktssköterskorna ser positiva effekter av att patienter söker hälsoinformation på Internet. 

Distriktssköterskorna verkar inte uppleva att det är någon större skillnad när det gäller 

patienters kapacitet till egenvård, oavsett om de söker hälsoinformation på Internet eller inte. 

Dock verkar det påverkar besökstiderna som tenderar till att bli längre. De distriktssköterskor 

som själva använder Internet för att söka kunskap, är också de som i störst utsträckning 

rekommenderar sina patienter att söka hälsoinformation på Internet. Distriktssköterskor med 

kort (5 -10 år) erfarenhet av yrket är de som upplever att det tillviss del försvårar arbetet.  
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5.4 Distriktssköterskornas användande av Internet

Studien visar att det inte finns något statistiskt samband mellan distriktssköterskornas ålder 

och hur ofta de använder Internet som kunskapskälla (tabell 2). De flesta distriktssköterskorna 

i norrbotten använder Internet som kunskapskälla dagligen (31,7 %) eller varje vecka (52,4 

%), oavsett ålder. Endast 4,8 % uppger att de aldrig använder Internet som kunskapskälla. 

Tabell 2 Samband mellan distriktssköterskornas ålder och användande av Internet som             
             Kunskapskälla, (n =82) n (%)          
___________________________________________________________________________
    20-29 år          30-39 år          40-49 år           50-59 år          60 år               Totalt         P-värde   
                                                                                                                         eller äldre                               (rho)               
__________________________________________________________________________________________

Dagligen     1 (100)           7 (87,5)             2 (11,1)         10 (26,3)           6 (35,3)        26 (31,7)

Varje vecka     0 (0,0)            0 (0,0)             15 (83,3)         20 (52,6)           8 (47,0)        43 (52,4)

                0,417

Varje månad     0 (0,0)            1 (12,5)            0 (0,0)             5 (13,1)           3 (17,6)          9 (11,0)    (0,086)     

                                    

Aldrig                       0 (0,0)            0 (0,0)              1 (5,5)             3 (7,9)             0 (0,0)            4 (4,8)        

Totalt                       1                     8                      18                    38                    17                   82 

n (%)                     (100)              (100)                 (100)               (100)                (100)              (100)

Bortfall                  12 (12,8)

__________________________________________________________________________________________

Det finns ett visst statistiskt samband mellan antal yrkesverksamma år och hur ofta man 

använder sig av Internet som kunskapskälla (tabell 3), fördelningen är dock ganska jämn över 

de olika kategorierna. En tendens är dock att de med 16-25 års erfarenhet är de som minst 

söker information på Internet, av dessa har 33,3 % (16-20 år) och 40,0 % (21-25 år) svarat att 

de använder Internet mer sällan än varje vecka. Totalt har dock 29,2 % uppgett att de 

använder Internet dagligen och 56,1 % att de använder Internet varje vecka, som 

kunskapskälla i sitt arbete.
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Tabell 3 Samband mellan distriktssköterskors, n (%) användande av Internet som 
kunskapskälla och antal yrkesverksamma år (n = 89)
_________________________________________________________________________________________
  < 5 år           5-10 år        11-15 år        16-20           21-25           25>            Totalt        P-värde  

              (rho)
__________________________________________________________________________________________

Dagligen 4 (33,3)     5 (17,8)         4 (28,5)       2 (22,2)       3 (30,0)       8 (50,0)    26 (29,2)

Varje vecka 8 (66,6)   19 (67,8)          9 (64,2)      4 (44,4)       3 (30,0)       7 (43,8)    50 (56,1)

Varje månad          0 (0,0)       3 (10,7)          1 (7,1)        2 (22,2)       3 (30,0)        0 (0,0)       9 (10,1)      0,789

            (-0,028)

Aldrig                   0 (0,0)       1 (3,6)            0 (0,0)        1 (11,1)       1 (10,0)        1 (6,2)       4 (4,5)     

Totalt                    12               28                   14                 9              10               16             89

n (%)                 (100,0)       (100,0)           (100,0)        (100,0)      (100,0)        (100,0)      (100,0)

Bortfall              5 (5,3)

__________________________________________________________________________________________

5.5 Patienters sökande av hälsoinformation på Internet

Studien visar att 46 % (n = 42) av distriktssköterskorna anser att det beror på situationen om 

man uppmuntrar patienten att söka hälsoinformation på Internet. 18 % (n = 16) svarar ja på 

frågan om man uppmuntrar sina patienter till att söka information, och 29 % (n = 26) svarar 

nej. Endast 7 % (n =6) uppger att de aldrig rekommenderar patienter att söka information på 

Internet. Att patienter söker hälsoinformation på Internet och tar upp detta i samband med 

samtal med sin distriktssköterska, verkar vara vanligt förekommande. Sammanlagt 58 % av 

distriktssköterskorna uppger att de träffar dessa patienter oftare än en gång per vecka, 18 % 

uppger att de träffar dem dagligen och 40 % varje vecka. 36 % svarar att de träffar dessa 

patienter varje månad. Endast 6 % uppger att de aldrig träffar patienter som söker 

hälsoinformation på Internet. 

I den andra delen av enkäten ställs åtta attityd frågor till distriktssköterskorna där de ombads 

ta ställning till vissa påståenden. Svarsalternativen på frågorna graderades på en skala från 1-

5, där 1 innebär att man instämmer helt och 5 innebär att man inte instämmer alls (bilaga 1).
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5.6 Distriktssköterskans åsikter om faktorer som påverkas av att patienter/anhöriga söker 

hälsoinformation på Internet

I enkäten ombads distriktssköterskorna ta ställning till om man tycker att patienter som söker 

hälsoinformation på Internet är mer trygga med egenvård. Resultatet är spritt över hela 

intervallet och åsikterna verkar gå isär på denna fråga. Endast 2.2 % instämmer helt och 3,3 % 

instämmer inte alls i påståendet. Resterande 94, 5 % ligger inom intervallet 2-4. 

Svarsbortfallet är 4,2 % (n=4). Distriktssköterskorna frågas även om vad de anser angående 

om att besökstiderna blir kortare då patienter söker hälsoinformation på Internet (tabell 4). 

Resultatet tenderar att gå mot att man inte instämmer i detta påstående, 38 stycken (43,6 %) 

har svarat inom intervallet 4-5 och endast 9 stycken (10,4 %) har svarat inom intervallet 1-2.

           

Tabell  4 Patienter som söker hälsoinformation på Internet har kortare besökstider (n=87)
n (%) (m = 3,4)(Sd = 0,8) 

__________________________________________________________________________________

                Frekvens               Kumulerad                 Kumulerad relativ
frekvens           frekvens (%)

__________________________________________________________________________________

Instämmer helt (1)                 0                      0                                    0,0           

2                                             9                                  9                                  10,4  

3                                           40                                49                                  56,3

4                                           29                                78                                  89,6

Instämmer inte                       9                                87                                  100,0   
alls (5)

Totalt                                   87                                87                                  100,0

Bortfall                                  7 (7,4)                             
__________________________________________________________________________________

Distriktssköterskornas åsikter om att patienter som söker hälsoinformation på Internet inte 

söker vård i tid (tabell 5) visar att 52 distriktssköterskor (59,7 %) ligger inom intervallet 4-5, 

dvs. man instämmer inte i påståendet. Endast en distriktsköterska (1,1 %) har varat inom 

intervallet 1-2, dvs. att man instämmer i påståendet.
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Tabell 5 Patienter som söker hälsoinformation på Internet söker inte vård i tid (n = 87) n (%)
(m=3,8) (0,8)

__________________________________________________________________________________________
                Frekvens              Kumulerad                 Kumulerad relativ

frekvens           frekvens (%)
__________________________________________________________________________________________
Instämmer helt (1)                 0                      0                                    0,0           

2                                           1                                   1                                    1,1

3                                          34                                 35                                  40,2

4                                          31                                 66                                  75,8

Instämmer inte                    21                                 87                                  100,0  
alls (5)

Totalt               87                                 87                                 100,0

Bortfall                                 7 (7,4)
__________________________________________________________________________________________

Distriktssköterskorna anser att patienterna förstår informationen de hittar på Internet (tabell 

6). Resultatet är spritt över hela intervallet, men 74,1 % dvs. ca ¾ ligger inom intervallet från 

1 -3 dvs. de instämmer i påståendet, att patienterna ofta har uppfattat hälsoinformationen 

korrekt. Citat hämtade ur fria ord: ”Vissa läser för mycket o det kan skapa mycket onödig oro 

som påverkar hälsotillståndet negativt.”

Tabell 6 Patienter har oftast uppfattat hälsoinformationen de hittat på Internet korrekt 

(n =89) n (%) (m=2,9)(Sd = 0,9)

__________________________________________________________________________________________
                Frekvens              Kumulerad                     Kumulerad relativ

frekvens                        frekvens (%)
__________________________________________________________________________________________

Instämmer helt (1)                 4                       4                                    4,5           

2                                           27                               31                                   34,8  

3                                          35                               66                                   74,1

4                                          20                               86                                  96,6

Instämmer inte                       3                                89                                  100,0  
alls (5)

Totalt                                   89                                89                                    100,0

Bortfall                                  5 (5,3)                               
_______________________________________________________________________________________
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Distriktssköterskornas uppfattning om att patienterna är mer samspelta vid mötet om de söker 

hälsoinformation på Internet (tabell 7). Resultatet är spritt i hela intervallet, men även här har 

77, 3 % svarat inom intervallet 1-3.  Det vill säga att distriktssköterskorna har en tendens att 

instämma i påståendet. Kommentar från fria ord: ”Mycket lättare möten då patienten redan 

har tydliga medvetna frågor och mera intresse av att även ta emot de jag ger råd om”

Tabell 7 Patienter som söker hälsoinformation på Internet är ofta mer samspelta i mötet (n 
=88) n % (m=3) (Sd =0,8)

__________________________________________________________________________________________

                Frekvens              Kumulerad              Kumulerad relativ
frekvens           frekvens (%)

__________________________________________________________________________________________

Instämmer helt (1)                 3                       3                                    3,4           

2                                           21                                24                                  27,3   

3                                           44                                68                                  77,3

4                                           17                                85                                  96,6

Instämmer inte                      3                                88                                100,0   
alls (5)

Totalt                                  88                                  88                                 100,0

Bortfall                                 6 (6,4)                                  
__________________________________________________________________________________________

5.7 Distriktssköterskornas attityder om hur arbetet påverkas av att patienter/anhöriga söker 
hälsoinformation på Internet

En sambandsanalys har använts för att hitta statistisk signifikans för (se tabell 8) antal

yrkesverksamma år och vilken uppfattning distriktssköterskorna har om att patienter som 

söker hälsoinformation på Internet är en utmaning. Resultatet visar inte på något statistiskt 

samband. Resultat visar dock att 74,7 % har en tendens att instämma i påståendet oavsett 

erfarenhet, det vill säga att distriktssköterskorna anser det vara en utmaning. Ur enkätens del 

fria ord hämtas citaten:

”Att patienterna och deras anhöriga söker och hittar info på Internet är en utmaning för mig 

som Dsk, jag måste var påläst och kunnig.”
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”Utmanande att de kan så mycket. Alla diagnoser är inte lämpade att googla på, 
informationen blir inte personinriktad och sjukdomen/symtomen upplevs mer skrämmande 
och tar mer resurser från vården. Det tar då längre tid innan de har kontrollen över sig själv 
och fått information som baseras på deras egna besvär. Internet kan göra dem mer 
intresserade eller helt enkelt skrämda.”

Tabell 8 Samband mellan antal yrkesverksamma år och upplevelse att patienter som söker 
hälsoinformation på Internet är en utmaning  (n = 86) n (%)
_________________________________________________________________________________________________________________              
Antal                             Instämmer                                                          Instämmer         Totalt             P-värde   
yrkesverksamma           Helt  (1)            2               3       4                inte alls (5)       (%)             (rho)                            
år
__________________________________________________________________________________________

< 5         0 (0,0) 4 (33,3)      7 (58,3)     1 (8,3)         0 (0,0)          12 (100,0)

5-10                              1 (3,6) 8 (28,6)      10 (35,7)   6 (21,4)       3 (10,7)        28 (100,0)

11-15                            3 (21,4)            4 (28,6)        4 (28,6)   1 (7,1)         2 (14,3)        14 (100,0)         0,479

                                         (0,076)

16-20                            0 (0,0)              2 (28,6)        3 (42,9)  2 (28,6)       0 (0,0)            7 (100,0)      

21-25                            1 (11,1)            1 (11,1)        4 (44,4)   0 (0,0)         3 (33,3)          9 (100,0) 

25 >                              2 (12,5)            4 (25,0)       6 (37,5)   1 (6,3)         3 (18,8)        16 (100,0)

Totalt       7                      23                 34           11              11                 86 

n (%)                         (8,1)                 (26,7)          (39,5)       (12,8)         (12,8)          (100,0)

Bortfall               8 (8,5)

__________________________________________________________________________________________

Frågeställningen om distriktssköterskorna anser att patienter som söker hälsoinformation på 

Internet är ett hot mot distriktssköterskans auktoritet visar ingen statistisk signifikans när en 

sambandsanalys gjorts mot antal yrkesverksamma år (tabell 9). Sambandsanalys har använts 

för att kunna avgöra om distriktssköterskans erfarenhet inom yrket har någon betydelse för 

hur man ställer sig till frågan. De som har en tendens till att instämma i påståendet är de med 

kort yrkeserfarenhet (mindre än 10 år). Resultatet visar dock att majoriteten inte instämmer 

med detta påstående. Hela 69,7 % instämmer inte alls. 
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Tabell 9 Samband mellan antal yrkesverksamma år och att patienter som söker 
hälsoinformation på Internet är ett hot mot auktoriteten, (n = 86) n (%)
___________________________________________________________________________

Antal                    Instämmer                                                               Instämmer                Totalt              P-värde*
yrkesverksamma   Helt  (1)              2                3              4                inte alls (5)                 (%)                (rho)                     
år
__________________________________________________________________________________________

< 5 år 0 (0,0)              0 (0,0)        2 (16,7)     1 (8,3)            9 (75,0)              12 (13,9)

5 – 10                    0 (0,0)              0 (0,0)        6 (21,4)      7 (25,0)       15 (53,6)              28 (32,5)

11 – 15                  0 (0,0)              0 (0,0)        1 (7,1)        2 (14,3)       11 (78,6)              14 (16,2)

16 – 20                  0 (0,0)              0 (0,0)        0 (0,0)        3 (37,5)          5 (62,5)                8 (9,3)            0,064

            (0,198)

21 – 25                  0 (0,0)              0 (0,0)        0 (0,0)        1 (11,1)          8 (88,9)                9 (10,4)

25 >                       0 (0,0)              0 (0,0)        0 (0,0)        3 (20,0)       12 (80,0)               15 (17,4)

Totalt                     0                      0                 9              17                  60                         86

n (%)                     (0,0)             (0,0)          (10,5)        (19,7)             (69,7)                   (100,0)

Bortfall                     8 (8,5)

__________________________________________________________________________________________

En frågeställning är om distriktssköterskorna tycker att patienter som söker hälsoinformation 

på Internet försvårar arbetet, 55 % svarar att man inte anser detta. Endast 2 % instämmer i 

påståendet och det är de med mindre än 5 år i yrket. Resultatet visar på statistisk signifikans 

(p = 0,005).  Även denna fråga har knutits samman med antal yrkesverksamma år för att 

kunna se om det finns något samband med att distriktssköterskan får mer erfarenhet och 

därmed blir tryggare i sin profession (tabell 10). 



19

Tabell 10 Samband mellan antal yrkesverksamma år och att patienter som söker 
hälsoinformation på Internet försvårar arbetet (n = 87) n (%)
___________________________________________________________________________
Antal                      Instämmer                                                                   Instämmer           Totalt            P-värde
yrkesverksamma   Helt  (1)               2                  3               4                  inte alls (5)          (%)                 (rho)                
år
__________________________________________________________________________________________

< 5 2 (16,7)             0 (0,0)         4 (33,3)      1 (8,3)           5 (41,7)            12 (12,7)

5 – 10                      0 (0,0)               3 (10,7)       6 (21,4)      8 (28,6)       11 (39,3)            28 (29,8)

11 – 15                    0 (0,0)               1 (7,1)         1 (7,1)        3 (21,4)          9 (64,3)           14 (14,9)

16 – 20                    0 (0,0)               1 (12,5)       0 (0,0)        3 (37,5)          4 (50,0)             8 (8,5)            0,005*

             (0,296)

21 – 25                    0 (0,0)               0 (0,0)         2 (20,0)       0 (0,0)           8 (80,0)           10 (10,6)         

25 >                        0 (0,0)                1 (6,7)         1 (6,7)         2 (13,3)       11 (73,3)           15 (15,9)

Totalt                      2                         6               14                 17                 48                     87  

n (%)                    (2,1)                    (6,4)         (14,9)           (18,0)             (51,0)              (100,0)

Bortfall                       7  (7,4)

__________________________________________________________________________________________

** Signifikant med p-värde < 0,01 

En sambandsanalys har gjorts där frågorna: Hur ofta söker du kunskap på Internet och 

rekommenderar du dina patienter att söka hälsoinformation på Internet ställts mot varandra, 

resultatet visar att det finns ett statistiskt samband,  p = 0,045 och är signifikant vid p = <0,05.

Ur enkätens del fria ord hämtas följande citat:

”Jag använder ofta Internet i samband med telefonrådgivning, jag och patienten är på 
samma sait samtidigt och läser informationen tillsammans. Använder framför allt 1177.se”

”Jag arbetar nu enbart med BVC sedan 2010. Föräldrar söker ofta info på nätet. Jag föreslår 
bra/säker info.”

En sambandsanalys (tabell 11) har även gjorts med frågan hur ofta söker du kunskap på 

Internet och patienter som söker hälsoinformation på Internet försvårar arbetet. Detta för att 

kunna dra slutsatser om distriktssköterskornas eget Internet användande har någon betydelse 
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för vad man anser om att patienters sökande av hälsoinformation på Internet 

påverkar/försvårar arbetet. Resultatet visar att det inte verkar finns något statistiskt samband. 

Tabell 11 Samband mellan egna Internet vanor och upplevelse av att patienter som söker 
hälsoinformation på Internet försvårar arbetet (n=87) n (%)
___________________________________________________________________________
Internet               Instämmer                                                                        Instämmer            Totalt        P-värde
Vanor                   helt (1)                  2                 3       4                  inte alls (5)            (%)           (rho)
______________________________________________ ____________________________________________

Dagligen                   0 (0,0)              2 (8,0)         1 (4,0)          3 (12,0)       19 (76,0)             25 (28,7)

Varje vecka              0 (0,0)              5 (10,0)      11 (22,0)     13 (26,0)       21 (42,0)             50 (57,5)           

Varje månad             0 (0,0)              0 (0,0)          1 (1 1,1)      1 (11,1)          7 (77,8)              9 (10,3)      0,432

            (-0,084)

Aldrig                       0 (0,0)              0 (0,0)          1 (33,3)       0 (0,0)             2 (67,7)              3 (3,5)      

Totalt   0                         7                 14                 17                  49                       87

n (%)                      (0,0)                 (8,0)            (16,0)          (19,5)              (56,5)                (100,0)

Bortfall                                                           7 (7,4)

__________________________________________________________________________________________

6. Diskussion

6.1 Resultatdiskussion 

Medelåldern för distriktssköterskorna i Norrbotten, 46 år och det är jämförbart med 

distriktssköterskor i övriga Sverige, där medelåldern är 50 år (Statistiska centralbyrån, 2010). 

För många av dem som i dag arbetar som distriktssköterskor har det skett en stor förändring 

de senaste 20 åren, framför allt när det gäller teknik och användandet av teknisk utrustning i

sitt arbete. Genom resultatet av denna studie kan det tolkas som att distriktssköterskorna har 

en god förmåga till att anpassa sig till nya fenomen inom sitt yrke och att de har en förmåga 

till att anpassa sig till nya arbetssituationer. Detta genom de förändringar som det ökade 

användandet av Internet som kunskapskälla har inneburit. Ett antagande hade kunnat vara att 

de äldre distriktssköterskorna skulle ha en mer negativt inställning, till att söka kunskap på 

Internet. Men denna studie och även andra studier, visar på att det ofta är de äldre 
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sjuksköterskorna som använder sig av denna källa för att hitta kunskap (Gerrish, Ashworth,

Lacey & Bailey, 2007). Användandet av Internet som kunskapskälla verkar vara vanligt 

förekommande bland distriktssköterskorna i Norrbotten. De flesta använder sig av detta forum 

varje vecka eller oftare. Det är endast en väldigt liten del som inte använder sig av Internet 

alls, n =4 (4,8 %). Resultatet av studien visar inte på något samband mellan 

distriktssköterskornas ålder och hur ofta man använder sig av Internet som kunskapskälla. 

Tidigare studier (Cogdill, 2002) visar att sjuksköterskor inom primär vården oftast använder 

kolleger för att få information, studien är dock från 2002, och om det ser annorlunda ut nu är 

svårt att besvara, då jag inte specifikt har frågat om var distriktssköterskorna söker 

information. Däremot finns ett visst positivt samband mellan antal yrkesverksamma år och 

hur ofta man använder sig av Internet som kunskapskälla. De som till största del använder sig 

av Internet som kunskapskälla, är de med mindre än 5 år inom yrket, av dem använder 

samtliga Internet dagligen eller varje vecka samt de med över 25 år inom yrket, där 15 av 16

använder Internet dagligen eller varje vecka för att söka kunskap.  Detta kan tolkas som att de 

med kort erfarenhet är mer osäkra och behöver mer kunskapsstöd vid t.ex. olika bedömningar. 

Att de som arbetat mer än 25 år söker information, kan även det bero på att det är länge sedan 

man studerat och behöver uppdatera sig i nya rön. Studier (Gerrish et al., 2007) visar dock att 

de äldre sjuksköterskorna känner sig mer trygga i att använda olika källor för att hitta 

evidensbaserad kunskap, medan de yngre ofta förlitar sig till sin utbildning.

Att patienter söker hälsoinformation på Internet verkar vara vanligt förekommande, då 58 % 

av distriktssköterskorna uppger att de träffar dessa patienter dagligen, eller varje vecka. Detta 

överensstämmer med siffror från 1177. se och man ser även att detta fenomen är lika vanligt i 

många andra länder, Barnoy et al. (2008) beskriver att 62 % av sjuksköterskorna ofta träffar 

dessa patienter. Resultatet visar att samband finns för att distriktssköterskor som själva ofta 

använder sig av Internet också är de som rekommenderar sina patienter att söka 

hälsoinformation på Internet, vilket även överrensstämmer med en studie av Barnoy et al. 

(2008). Detta kan tolkas som att om distriktssköterskorna själv är välbekant med denna 

sökmetod, så kan de även rekommendera den till andra, vilket även nämns i studien av 

Barnoy et al. (2008). 

Resultatet visar att det finns en tendens till att distriktssköterskorna upplever att besökstiderna 

blir lika långa eller längre. Detta kan tolkas som att patienterna har mer kunskap och därmed 

kan vara mer aktiv i mötet angående sin hälsa, vilket även Iverson et al. (2007) studie visar 



22

på. Resultatet visar att distriktssköterskorna upplever att patienten är mer samspelt i mötet, 

vilken kan bero på att patienten genom sin kunskap också ökar sitt empowerment. 

Empowerment enligt Gibson (1990) ger patienten en möjlighet att möta sina egna behov, lösa 

sina egna problem, samt möjligheten att mobilisera sina egna resurser främjas. Patienten 

känner kontroll över sitt eget liv och de faktorer som påverkar hälsan. 

Shagram & Thulins (2004) studie visade på liknade resultat, när samma fråga ställdes till 

läkare. De upplevde att patienterna var mer delaktiga i vården, men att detta ofta ledde till 

längre besökstider. Resultatet visar även på att distriktssköterskorna upplever att patienterna 

ofta förstår informationen de hittar på Internet korrekt. Om patienten inte förstår 

informationen som de hittar eller misstolkar den, skulle detta kunna vara ett problem för 

distriktssköterskan. Även i Shagram & Thulins (2004), studie tas det upp att om patienten 

missuppfattar information de hittar, eller förstår den felaktigt, kan detta leda till mer oro än 

nödvändigt.

Distriktssköterskorna verkar inte heller uppleva att patienter som söker hälsoinformation på 

Internet inte söker vård i tid. Detta skulle kunna vara ett problem i distriktssköterskans arbete 

då behandlingar skulle kunna bli svårare om det gått för lång tid från det att man insjuknat 

tills att man söker vård. Ett annat problem enligt Shagram & Thulin (2004) skulle kunna vara 

att patienterna provar andra alternativa behandlingsmetoder som de hittar på Internet och 

kanske förvärrar situationen innan de söker vård. 

Resultatet av studien visar att distriktssköterskorna i Norrbotten inte upplever patienter som 

söker hälsoinformation på Internet som ett hot mot deras auktoritet. Distriktssköterskorna 

verkar inte heller i någon större utsträckning uppleva det som att de försvårar arbetet, däremot 

finns det samband mellan hur länge man arbetat som distriktssköterska och om 

distriktssköterskan upplever det som att det försvårar arbetet. Detta kan tolkas som att 

erfarenheten och därmed självförtroendet har en inverkan på hur distriktssköterskan upplever 

dessa möten. 

6.2 Metoddiskussion

Deltagandet i studien blev lägre än förväntat, 44 %, men antalet insamlade enkäter är ändå så 

stort att resultatet kan betraktas som representativt för distriktssköterskor som arbetar i 

Norrbotten. I denna studie var jag beredd på att få ett stort bortfall, därför valde jag att skicka 
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ut många enkäter, 212 stycken, för att i slutändan ändå få ett representativt resultat för 

distriktsköterskorna i Norrbotten. Studier visar på att många väljer att inte svara på enkäter då 

dessa levereras i så stora mängder, en annan faktor som kan ha bidragit till bortfallet var den 

annalkande semesterperioden. Möjligtvis hade kanske deltagandet blivit större om jag skickat 

ut enkäten efter sommaren i stället för som nu, i maj månad. Eftersom svarsbortfallet var så 

stort (56 %) så får resultatet tolkas som en stickprovsundersökning, men borde ändå vara 

generaliserbart för distriktssköterskor i Sverige, med tanke på att deltagarnas demografiska 

data överensstämmer med riket i övrigt och även det faktum att spridningen av åldrar och 

antal yrkesverksamma år var relativt stor, så borde detta innebära att samma slutsats kan dras 

över hela landet. Resultatet borde inte påverkas även om deltagandet varit större, då 

populationens medelålder överrensstämmer med snittet i Sverige och att det inte fanns 

anledning att misstänka att bortfallet var systematiskt för någon grupp bland 

distriktssköterskorna. Urvalet av deltagare är obundet slumpmässigt då jag inte haft möjlighet 

att påverka vem som besvarat enkäten, därmed borde resultatet ha statistisk inferens, dvs. att 

man kan dra korrekta slutsatser över hela populationen (Andersson, 2006 s. 117).  Materialet 

är snedfördelat vad det gäller ålder hos deltagarna och därför valde jag att använda Spearmans 

rangkorrelationskoefficient för att studera den statistika signifikansen vid de frågor som 

sambandstestats. Bedömningen är att analysen skett efter vedertagna statistiska principer 

vilket ökar trovärdigheten i resultatet.

Det finns enligt Andersson (2006 s.58) fördelar med att använda sig av en enkätstudie, när 

man vill nå ut till många personer, för att få ett stort material att arbeta. Metoden med 

webbaserade enkäter är både billig och enkel att arbeta med. Frågorna i enkäten är hämtade 

från tre olika studier som undersöker hur relationen och arbetet påverkas mellan läkare och 

patient då patienter söker hälsoinformation på Internet (Barnoy et al., 2008; Potts & Wyatt, 

2002; Shagram & Thulin, 2004). Ursprungsenkäterna är testade vid flera tillfällen och har 

därmed en hög validitet. Jag valde dock olika delar ur dessa enkäter för att det skulle passa 

syftet med studien, dessa delar har sammanfogats till en enkät på ett sätt som inte tidigare 

validerats. Enkäten har testats i en pilotstudie, men borde kanske ha testats ytterligare, med 

tanke på att två av enkätdelarna översattes från engelska till svenska, samt att frågorna till viss 

del har omarbetats. Delar av resultatet visar att mätinstrumentet mätt det som det var avsett 

att mäta, genom att faktorer som framkommer i resultatet visar på hur distriktssköterskorna 

anser att patienter/anhöriga som söker hälsoinformation på Internet påverkar deras arbete. 

Svarsalternativen hade dock kunnat se lite annorlunda ut på vissa av frågorna. Troligtvis hade 
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resultatet blivit mer lätt tolkat om vissa frågor haft en öppen del med fria ord där 

distriktssköterskorna fick ge beskrivande svar.

Fortsatt forskning på området är intressant men tanke på att det inte finns så mycket svensk 

forskning i just detta ämne. Att fortsätta utveckla enkäten och försöka få mer konkreta svar 

skulle vara intressant. Man skulle även kunna tänka sig att en intervjustudie skulle kunna 

generera i intressanta resultat, där distriktssköterskorna kan berätta om problem och 

situationer som kan uppstå när patienter söker hälsoinformation på Internet. 

7. Slutsatser

Studien visar att både patienter och distriktssköterskorna använder Internet som en källa för 

att skaffa kunskap i hög grad och detta är inget man är främmande för. För 

distriktssköterskorna verkar det inte utgöra något större problem att patienterna söker 

hälsoinformation på Internet, utan man ser mer positivt på detta genom att patienterna ofta är 

mer samspelta i mötet och har tydliga frågeställningar, vilket underlättar arbetet. Resultatet 

visar att det inte är några större skillnader i patienters förmåga till egenvård eller att det skulle 

riskera patienternas hälsa genom t.ex. att de väntar med att uppsöka vård. Det ger dock en viss 

negativ påverkan på deras arbete, däribland att besökstiderna tenderar att bli längre. Att 

patienter söker hälsoinformation verkar ha en inspirerande effekt på distriktssköterskorna att 

själva mer aktivt söka kunskap. Distriktssköterskorna upplever inte heller att det är något hot 

mot deras auktoritet, men resultatet visar ändå att det påverkar och upplevs av en del att det 

försvårar arbetet. Det är viktigt att utbildningen av nya distriktssköterskor samt fortbildning 

av yrkesverksamma tar hänsyn till att Internet är en etablerad kunskapskälla för både 

distriktssköterskor och patienter för att ytterligare öka kunskapen om möjligheter och risker 

med detta forum för kunskap. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till deltagare

Förfrågan om deltagande i en forskningsstudie

Det senaste årtiondet har Internet användandet öka kraftigt och därmed även möjligheten att 

söka hälsoinformation. År 2008 uppgav 1177.se att man hade ca 1 miljon besökare per 

månad. Vad betyder detta för distriktssköterskans arbete? Syftet med denna studie är att 

undersöka om distriktssköterskan arbete påverkas av att patienter/anhöriga söker 

hälsoinformation på Internet. Studien vänder sig till distriktssköterskor i hela norrbotten och 

du är en av dem.

Enkäten tar ca 5-10 minuter att fylla i. Enkätsvaren kommer att behandlas på ett sådant sätt att 

det inte går att härleda vem som har svarat. Deltagandet i studien är frivilligt och genom att 

besvara enkäten godkänner du deltagandet i studien, enkätsvaren skickas automatiskt tillbaka 

till mig när du fyllt i enkäten. Efter att studien är sammanställd och klar kommer den att 

finnas tillgänglig på Luleå Tekniska Universitets hemsida http://epubl.luth.se/

Jag som ansvarar för studien heter Johanna Henriksson och är sjuksköterska. Jag studerar till 

specialistsjuksköterska inom distriktsvård vid Luleå Tekniska universitet. Studien är mitt 

examensarbete och handledare är Universitetslektor Stefan Sävenstedt. Vid frågor kan ni 

kontakta mig:

Forskningsansvarig:
Leg. Sjuksköterska
Johanna Henriksson, 
Tfn0976-34001, 070-607 23 80
E-post: ojausi-9@student.ltu.se

Handledare:
Universitetslektor
Stefan Sävenstedt
Tfn 0920-49 39 19
Luleå Tekniska universitet



28

Enkät

Luleå Tekniska Universitet Johanna Henriksson

Påverkas distriktssköterskans arbete av att patienter/anhöriga söker 
hälsoinformation på Internet?

1. Bakgrund

1.1 Vilken är din ålder?            20 - 29 år 
30 - 39 år 
40 - 49 år
50 - 59 år 
60 år eller äldre

1.2 Hur länge har du arbetat som                               mindre än 5 år
distriktssköterska?                                       5 - 10 år

11 - 15 år 
16 - 20 år 
21 - 25 år 
25 år eller mer

2. Internet användande

2.1 Hur ofta använder du Internet själv som             Dagligen
kunskapskälla i ditt arbete?             Varje vecka

            Varje månad
            Aldrig

2.2 Hur ofta möter/samtalar du patienter/anhörig          Dagligen
som söker hälsoinformation via Internet?            Varje vecka

Varje månad
Aldrig

2.3 Rekommenderar du att dina patienter/anhörig        Ja
ska söka efter information om sitt hälsotillstånd          Ibland
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via Internet?           Nej
                                                                                       Beror på situationen

3. Här nedan följer några påståenden markera det som bäst stämmer överens med dina 
åsikter.

Patienter/anhöriga som söker hälsoinformation på Internet…

Instämmer helt                 Instämmer   
                                                                                                                                          Inte alls

3.1 … är mer trygga med egenvård                     1               2                 3              4                 5

3.2 … har kortare besökstider                              1                2                 3              4                5

3.3 … söker inte vård i tid                                    1               2                 3              4                 5

3.4 … är en utmaning för mig                              1               2                 3              4                 5

3.5 ... har oftast uppfattat hälsoinformationen 
de hittat på Internet korrekt                                  1               2                 3             4                 5

3.6 … är ofta mer samspelta i mötet                    1               2                 3              4                 5

3.7 … är ett hot mot min auktoritet                      1               2                 3              4                 5

3.8 … försvårar mitt arbete                                  1               2                 3              4                 5

4. Fria ord

Tack för din medverkan!
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