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Abstrakt 
Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik går snabbt framåt 

inom hälso- och sjukvården, detta i kombination med att patienter vill vara mer 

involverade i sin egen sjukvård. Syftet med denna litteraturstudie var att  

sammanställa kunskap om patienters inställning till användning av e-hälsa. En 

integrerad litteraturstudie utfördes, där 17 artiklar med olika ansatser ingick. 

Resultatet visade på att patienter fick ökat empowerment samt mer kunskap om sin 

hälsa, vilket är viktigt att implementera i dagens hälso- och sjukvård. Vidare visade 

resultatet på att patienter var villiga att lära sig tekniken. Att vara övervakad via e-

hälsa ansågs positivt eftersom hälso- och sjukvården blev mer lättillgänglig. Dock 

uppfattade patienter en osäkerhet kring tekniken och om den skulle fungera i alla 

lägen, eller om uppkopplingen skulle fela. Trots att patienter överlag var positiva 

till e-hälsa ville ingen utesluta den fysiska kontakten. För att patienter skall veta 

vad e-hälsa kan tillföra är det viktigt att hälso- och sjukvården informerar om detta. 

Sjukvårdspersonal bör vara informerade och utbildade inom e-hälsa. Slutsatsen 

visade på att tekniken måste fungera för att patienter ska anse att sjukvården är 

säker och lättillgänglig.  

  

 

Nyckelord: e-hälsa, patienter, sjuksköterskor, sjukvård, empowerment, 

personcentrerad vård, mänsklig kontakt, integrerad litteraturstudie  
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Informations- och kommunikationsteknik har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Hälso- och 

sjukvården är inget undantag, här sker utvecklingen av teknik minst lika snabbt som i övriga 

samhället. Denna utveckling ökar möjligheterna att erhålla information om sin hälsa och få svar på 

sina funderingar kring sjukdomar, skador samt medicin. E-hälsa är ett uttryck som innefattar nästan 

all teknik som används inom hälso- och sjukvård idag (Booth, 2006). Enligt Socialstyrelsen (2014) 

innebär e-hälsa ‖att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och 

bibehålla hälsa.‖ E-hälsa är att erhålla information på ett enkelt sätt, vilket medför att medicinska 

resurser används effektivare, patienter får en bättre kvalité på vården. Detta medför även att vården 

blir mer kostnadseffektiv eftersom administrativa kostnader försvinner (Harrison & Lee, 2006). E-

hälsa är ett vitt begrepp som kan definieras olika beroende på vilken kontext det används inom (Oh, 

Rizo, Enkin & Jadad, 2005). Nagel och Penner (2016) definierar e-hälsa som hälso- och 

sjukvårdstjänster som utbyts på distans. Kommunikation sker via teknisk utrustning, som till 

exempel samtalsrådgivning och textmeddelanden via telefoner. Internet kan fungera som stöd vid 

informationssökning för både sjukvårdspersonal samt patienter. Även distansövervakning över 

patienters vitala parametrar är en del av e-hälsa (Peate, 2013). Uttrycket e-hälsa används av både 

patienter och sjukvårdspersonal. Man kan säga att det fungerar som en förbindelse mellan de två 

parterna. E-hälsa skapar en plattform där vårdtagare och sjukvårdspersonal utbildas och ges 

information, allt för att förbättra hälso- och sjukvården (Booth, 2006). Enligt Eysenbach (2001) 

innebär e-hälsa inte bara en teknisk utveckling, utan innefattar även vår vilja och vårt engagemang 

att nätverka. Tänka lokalt, regionalt samt globalt för att förbättra hälso- och sjukvård genom att 

använda informations- och kommunikationsteknik. 

 

Informationen kan ges individuellt till en patient eller till sjukvårdspersonal som finns på avstånd. 

Till vilken grad man som sjukvårdspersonal eller patient kan använda sig av e-hälsa beror på vilken 

teknik man har tillgång till samt även utövarens kunskap gällande tekniken. Telehälsa, som är en del 

av e-hälsa, har sjuksköterskor använt sig av länge. Med hjälp av denna teknik kan sjuksköterskor ge 

rådgivning och stöd till patienter samt även rådfråga kollegor och samordna vården. Senare har 

telehälsa utvecklats mot videokonferens, men även mot att övervaka patienter som har lång väg till 

sjukhuset eller hälsocentralen (Nagel & Penner, 2016). Videokonferens är bra både för patient och 

sjukvårdspersonal, eftersom det är lättare att läsa av kroppsspråket och se personen som en helhet 

(Nagel, Pomerleau & Penner, 2013).  
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Telehälsa har ett stort användningsområde, det kan användas för att följa personer med olika 

sjukdomar. Patienter för in sina värden i applikationer, sjukvårdspersonalen kan då se hur värdena 

är och om medicineringen eller behandlingen skall ändras (Nagel & Penner, 2016). 

Telefoner har länge varit ett medel för kommunikation mellan två personer. Men i och med att 

tekniken går framåt och begreppet e-hälsa har utvecklats, används idag telefoner som datorer där 

information gällande ens hälsa lättare kan nås. Det kan handla om bland annat sjukdomar eller 

mediciner (Wyatt & Krauskopf, 2012). Det största hindret för e-hälsa är svårigheten att hitta korrekt 

och pålitlig information, det är svårt att veta om källan är pålitlig eller om informationen som 

erhålls är komplett. Patienter som letar efter information kring hälsa har flera tusen olika webbsidor 

att välja bland, därför är det viktigt att vara källkritisk när informationen hämtas (Harrison & Lee, 

2006). 

 

Stora avstånd geografiskt världen över har lett till att hälso- och sjukvården har blivit mer sårbar, 

det är inte lika lätt att ge vård på lika villkor (Edirippulige, Smith, Beattie, Davies & Wootton, 

2007). Att ge vård på lika villkor för hela befolkningen är målet för hälso- och sjukvården (Hälso- 

och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 §). Barret (2012) menar att i samband med att 

befolkningen blir äldre och lever längre med kroniska sjukdomar, ökar utmaningarna för hälso- och 

sjukvården. För att möta dessa krav måste det till nya lösningar. Myndigheterna har fått upp ögonen 

och ser fördelarna med att använda sig av e-hälsa, för att kunna ge en bättre sjukvård (Edirippulige 

et al., 2007). Socialstyrelsen (2014) menar att det finns flera aspekter angående om hur patienter ser 

på e-hälsa samt uppfattar det, de kan anse sig vara övervakade eller inte nog övervakade. Det är 

även olika beroende på personlighet och hur personen reagerar på mindre fysisk kontakt. Hälso- och 

sjukvården använder sig av teknisk utrustning vilket kan underlätta för patienter som bor långt från 

vårdinrättningar (Harrison & Lee, 2006). Enligt Socialstyrelsen (2014) är det viktigt att komma ihåg 

att patienter ska vara i fokus, de ska uppfatta att det finns trygghet, service samt en delaktighet 

oberoende på vilket sätt vården ges.  

 

I årtionden har sjuksköterskor använt sig av olika tekniska hjälpmedel för att ge vård till patienter. 

Användande av teknisk utrustning i vården har blivit en nödvändighet allt eftersom kunskapen inom 

området har ökat (Nagel et al., 2013). Enligt Booth (2006) är det nödvändigt för 

sjuksköterskestudenter att få den utbildning de behöver för att inte hamna efter i utvecklingen. Det 

är av stor vikt att sjuksköterskor tar sitt ansvar och uppdaterar sig med nya rön som kommer (Wyatt 

& Krauskopf, 2012). Edirippulige et al. (2007) menar på samma sak, håller sig sjuksköterskor 

uppdaterad är det lättare att föra kunskapen vidare till patienter. Detta resulterar i att patienter i 
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slutändan använder sig av e-hälsa. I Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) 1 §, kap. 6 kan man 

läsa att ‖Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap 

och beprövad erfarenhet‖.  

 

Fördelarna med e-hälsa är många. Bland annat ger det en lättare tillgång till vård, rådgivning samt 

att kostnaden för hälso- och sjukvården minskar. Det har även visat sig att e-hälsa ökar self-efficacy 

för individer med kroniska sjukdomar, som till exempel diabetes. Det underlättar även 

uppfattningen av empowerment och självständighet (Nagel et al., 2013). Wolf (2016) menar att self-

efficacy är en modell som ökar individens tilltro till den egna förmågan, vilket gör att 

handlingsförmågan ökar. Empowerment inom hälso- och sjukvården innebär att patienter erhåller 

kunskap vilket ger möjligheter att själv kunna påverka sitt beteende och nå bättre hälsa (Duplaga, 

2016). 

 

Enligt Booth (2006) förväntar sig personer i åldrarna 19-22 år att vara uppkopplade mot internet och 

telefon dagligen, vilket innebär att patienter i samma ålder även vill ha den möjligheten när de 

kommer till sjukvården. Att använda internet för att främja sin hälsa är något som ökar bland alla 

åldrar (Perez, 2009). Jaimet (2016) menar att personer över 65 och deras vuxna barn kommer att 

kräva mer av hälso- och sjukvården, eftersom de vet om vilken teknik som finns idag. De förväntar 

sig bland annat att komma åt och läsa sina journaler på internet lika enkelt som att exempelvis logga 

in på internetbanken. Vidare menar Jaimet (2016) att hälso- och sjukvårdens inställning idag är att 

patienter kommer till sjukhuset, får vård, och sedan ska de åka hem igen. Kan andra lösningar 

istället erbjudas, som redan finns i samhället och som majoriteten av befolkningen använder sig av, 

ökar patienters förtroende och respekt för sjuksköterskor eftersom vården anpassas efter deras 

behov. Mot bakgrund av att e-hälsa utvecklas snabbt och patienter blir mer medvetna om vilken 

teknik som finns att tillgå vill vi undersöka vilken inställning patienter har till att använda e-hälsa.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om patienters inställning till 

användning av e-hälsa. 
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Metod 

Metoden som användes var en integrerad litteraturstudie. Enligt Whittemore och Knafl (2005) är 

denna metod bra att använda vid kunskapsöversikter. I en integrerad litteraturstudie kan olika 

studiedesigner inkluderas, vilket bidrar till en ökad kunskap om själva området.  

 

Litteratursökning 

Innan studien påbörjades utfördes pilotsökningar i databaserna CINAHL och PubMed för att se vad 

som fanns publicerat om e-hälsa. Enligt Backman (2016, s. 30-31) är det viktigt att veta vad som 

finns skrivet om ämnet för att kunna formulera en bra problemställning. Men även för att se brister 

och kunskapsluckor i tidigare studier. Vid sökning av artiklar användes databaserna CINAHL och 

PubMed, CINAHL är mer inriktad mot omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 81). 

PubMed är inte heltäckande, därför användes den som en komplettering till CHINAL (Backman, 

2016, s. 78). Dessa databaser gav tillgång till en stor andel vetenskapliga artiklar som kunde 

bearbetas och analysera. För att få de rätta engelska sökorden användes svensk MeSH. 

Inklusionskriterier för studien var; e-hälsa, patienter, publicerad mellan år 2010-2016, ‖peer 

reviewed‖ samt att studierna skulle vara på engelska. 

 

Begränsningar som användes var ‖peer reviewd‖, studier på engelska och eftersom utvecklingen 

inom e-hälsa har gått framåt under de senaste åren begränsades årtalen till 2010 – 2016. Vid 

sökningen användes MeSH termer och CINAHL Headings vid sökningen. Dessa termer används för 

att hitta artiklar som är skrivna specifikt om ämnet (Karlsson, 2012, s. 105). Sökorden som 

användes var: ‖telehealth‖, ‖patient attitude‖, ‖nurs*‖. E-hälsa är ett paraplybegrepp, som ingår 

under CINAHL Headings samt som MeSH term ‖telehealth‖. Trunkering (*) användes vid sökordet 

‖nurs‖, eftersom det ger en bredare sökning på ordet. Trunkering innebär att databasen söker på alla 

ändelser av ordet (Willman et al., 2011, s. 76). Booleska sökoperatören ―AND‖ användes för att 

kombinera centrala termer i sökningen (jmf. Backman, 2016, s. 173). ‖Telehealth‖ söktes som 

MeSH term, de andra sökorden fanns inte som MeSH eller CINAHL Headings.  

Databassökningen resulterade i 24 artiklar i CINAHL samt 98 artiklar i PubMed (se tabell 1). 

Urvalet gjordes genom att först läsa titel och därefter abstrakt, för att få en översikt om studien 

svarade mot vårt syfte. De studier som inte ansågs svara mot syftet uteslöts. Detta resulterade i 34 

artiklar, som därefter lästes igenom noggrant i sin helhet. Efter genomläsning exkluderades sju 

artiklar som inte svarade mot syftet. 
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Tabell 1 Översikt litteratursökning 
CINAHL 2016-09-07 Begränsningar: 2010-2016, engelska, peer reviewed 

Söknummer *) Sökord Träffar Granskade Valda 

1 CH Telehealth 9,063   

 

2 

 

FT 

 

Nurs* 

 

629,997 

  

 

3 

 

FT 

 

Patient attitudes 

 

24,608 

  

 

4 

  

S1 AND S2 AND S3 

 

66 

  

 

5 

  

S1 AND S2 AND S3 + begränsningar 

 

24 

 

24 

 

7 

PubMed 2016-09-09 Begränsningar 2010-2016, engelska 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

MSH 

 

FT 

 

FT 

Telehealth 

 

Nurs* 

 

Patient attitudes 

 

S1 AND S2 AND S3 

 

S1 AND S2 AND S3 + begränsningar 

19784 

 

801193 

 

133772 

 

232 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

98                               27 

*CH – CINAHL Headings, FT – Fritext, MSH – MeSH termer i PubMed. 

 

Kvalitetsgranskning 

Totalt kvalitetsgranskades 27 artiklar. För att bedöma kvalitén användes granskningsprotokollen i 

Willman et al. (2011, s. 171-176). Eftersom studien var en integrerad litteraturstudie, där flera olika 

sorters studier kan ingå, användes protokoll för både kvalitativ och kvantitativ forskning. Artiklarna 

kvalitetsgranskades och fick då resultatet: låg (60-69%), medel (70-79%) samt hög (80-100%) (jmf. 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 95-96). Kvalitetsgranskningen genomfördes genom att 

artiklarna lästes var för sig. Artikelns studiedesign bestämde vilket protokoll som skulle användas, 

de frågor i protokollet som var relevanta för studiens design besvarades. De frågor som behandlade 

data- och analysmättnad, blindning av patient, forskare och sjukvårdspersonal samt om teori 

genereras och om resultatet redovisas i förhållande till referensram var inte relevanta. Genom att 

räkna ihop alla frågor som besvarats med JA och sedan dela dem med antalet besvarade frågor i 

bilagan fick vi fram en procentsats, denna procent bestämde kvalitén på själva studien. Anledningen 

till kvalitetsgranskning är för att kunna jämföra de olika studiernas kvalité, eftersom olika bilagor 

har använts vid granskningen (Willman et al. 2011, s. 108). Fick studien 59 % och lägre 

exkluderades den, i slutändan utelämnades 10 stycken efter granskningen. En översikt över de 17 

studier som kvarstod efter granskningen syns i tabell 2. 
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Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=17) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Courtney et al. 

(2010) 

USA 

 

Kvalitativ 

 

6 

 

Fokusgrupper 

och intervjuer. 

Kvalitativ 

Innehållsanalys. 

 

De äldre deltagarna i 

fokusgrupperna fann stora 

fördelar med att kunna använda 

e-hälsa kiosken, till exempel för 

att mäta blodtrycket. De ville 

dock ha mer utbildning för att 

kunna sig säker i användandet 

av den. 

 

Hög 

 

Given et al. 

(2015) 

Storbritannien 

 

Kvantitativ 

 

50 

 

Intervjuer samt 

frågeformulär. 

Deskriptiva 

statistiska 

analyser, analys 

utifrån teoretiskt 

ramverk. 

 

Majoriteten (89%) av kvinnorna 

ansåg att blodtrycksmätare, våg, 

blodglukosmätare samt dator 

fungerade bra, de var villiga att 

använda sig av det igen. Både 

kvinnorna och 

sjukvårdspersonal ansåg att 

tekniken var lättanvänd och var 

positiva till att byta ut 

alternativa metoder för detta. 

 

 

Medel 

Gund et al.  

(2013) 

Sverige 

Kvantitativ 34 familjer Kontrollgrupper

Frågeformulär 

med ja/nej 

frågor, även 

fritext. Statistisk 

analysmetod 

Familjer med för tidigt födda 

barn fick prova videokonferens 

med sjuksköterskor samt  

kontakt skriftligt via internet. 

Videokonferens var uppskattat 

av föräldrarna. De behövde då 

inte lika mycket hembesök av 

sjukvårdspersonal. Datan som 

samlades in sparades på en 

personlig internetsida vilket var 

uppskattat av familjerna. 

Medel 
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Forts. Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=17) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Hall & 

Murchie 

(2014) 

Skottland     

 

Kvalitativ 

 

28 

 

Semistrukturera

de intervjuer. 

Grounded 

Theory 

 

Deltagare med melanom 

använde sig av 

videokonferenser för att visa 

upp huden för sjukvårdarna 

samt diskutera med dem. 

Deltagarna tyckte det fanns flera 

tänkbara fördelar med att 

använda tekniken. Deltagarna 

var med i uppföljningen och 

uppfattade en delaktighet i 

sjukvården. De kunde kontakta 

sjuksköterskan elektroniskt, 

med en personlig hudkarta och 

skräddarsydd information om 

melanom. 

 

Medel 

 

Hoekstra et al. 

(2010) 

Nederländerna 

 

Kvantitativ 

 

847 

 

Enkät, statistisk 

analys samt 

intervjuer som 

kategoriserades 

och 

analyserades 

med 

innehållsanalys. 

 

Patienter med hjärtfel, som 

befann sig i hemmet, höll 

kontakt med sjukvården via 

telefon. Patienter som har 

hjärtfel är i behov av stöd för att 

få en optimal behandling. 

Telefonkontakt med sjukvården 

hjälpte patienter med hjärtfel.  

 

Låg 

 

Holcomb 

(2015) 

USA 

 

Integrerad 

kunskapsöver

sikt (2 RCT, 3 

kvasiexperim

ent & 1 

kvalitativ) 

 

6 studier 

 

Samman-

ställning av data 

från studier. 

Integrerad 

taxonomisk 

analys.  

 

Genom att med elektroniska 

textmeddelanden få information 

och utbildning kring diabetes 

för att minska glykosylerat 

hemoglobin (HbA1c). Resultatet 

visade på att kontakt varje vecka 

upp till 3 månader fungerade 

bättre än daglig kontakt, vilket 

kunde bero på att patienter hade 

tid att ta till sig informationen 

och reflektera över den. 

 

Hög 

 

 

 

 

 

  

 

Holmström et 

al. 

(2016) 

Sverige 

 

Kvalitativ 

 

10 

 

Deskriptiv 

design med 

induktiv ansats.  

Intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Äldre patienter ansåg att 

telefonråd från en 

sjuksköterska fungerade bra, 

om de blev bemött vänligt och 

fick vara i centrum. Fick 

patienter inte den 

uppmärksamheten uppfattades 

irritation samt ilska. 

 

Hög 
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Forts. Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=17) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Kenealy et al.  

(2015) 

Nya Zeeland 

 

Kvantitativ 

 

171 

 

Kontrollgrupper

Frågeformulär, 

fokusgrupper, 

intervjuer. 

Power analys 

samt deskriptiva 

innehålls- 

analyser. 

 

De kvalitativa resultaten visar 

på att patienter tyckte om 

televård, många ansåg sig 

säkrare, fick ökad kunskap om 

sin hälsa samt ökat engagemang 

i sin egna vård. Patienter kände 

tacksamhet över anhörigas 

ökade förståelse och stöd. De 

kvantitativa resultaten visade 

dock inte på att telehälsa gav 

någon ökad livskvalité. 

Signifikant, om än liten, 

förbättring gällande ångest och 

depression.  

 

Låg 

 

Mathar et al.  

(2015) 

Danmark 

 

Kvalitativ 

 

6 

 

Kvalitativa 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Kvalitativ 

innehållsanalys  

 

Videokonferenserna i hemmet 

ansågs öka kontrollen och något 

som bröt tristessen i vardagen. 

Dock inget patienter ville 

fortsätta använda eftersom de 

fick skyldigheter samt att det 

inkräktade på vardagen. 

 

Hög 

 

Nundy et al. 

(2014) 

USA 

 

Kvantitativ 

 

74 

 

Kohortstudie, 

enkäter samt 

intervjuer. 

Deskriptiva 

statistiska 

analyser samt 

kvalitativ 

innehållsanalys  

 

Fynd visade på att vuxna med 

typ 1- och typ 2- diabetes kan få 

ökad hjälp med teknik som 

CareSmarts, det leder till ökad 

självhjälp, själv-effektivitet 

samt ökad hälsa. 

 

 

Låg 

 

Peeters et al. 

(2012) 

Nederländerna 

 

Kvantitativ 

 

254 

 

Enkäter. 

Regressions-

analys utifrån en 

teoretisk 

modell. 

 

Studien visade att deltagarnas 

förutfattade meningar hade 

betydelse för hur väl de tog till 

sig och använde sig av 

telehälsosystemet. Deltagarna 

hade lättare att ta till sig detta 

system om de redan hade hjälp 

av sjukvården, bodde ensam 

samt hade fasta tider då 

systemet användes.  

 

Låg 
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Forts. Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=17) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

      

Riley et al. 

(2013) 

Storbritannien 

Kvalitativ 15 Intervjuer. 

Datan kodades 

och fördes in i 

teman,  

jämfördes  

konstant med 

grundteorin. 

Patienter med hjärtfel fick prova 

att vara hemma och ha kontakt 

med sjukvården genom 

telekommunikation. 

Sammanfattningsvis visar 

analysen att patienter som 

använder fjärrövervakning 

utvecklar sin egenvård. 

Patienter lärde sig använda 

fjärrövervaknings teknik samt 

felsöka mindre frågor. 

Medel 

 

Shany et al. 

(2010) 

Australien 

 

Kvantitativ 

 

42 

 

Frågeformulär. 

Statistiska 

analyser. 

 

Två patientgrupper med KOL. 

Interventions gruppen hade 

fjärrövervakning och 

kontrollgruppen var utan. Båda 

hade stöd av RACS personal. 

Interventionsgruppen 

kontaktade RACS personalen 

mer än kontrollgruppen, detta 

för att tekniken var mer 

lättillgänglig. 

 

Medel 

Svagård et al. 

(2014) 

USA 

Kvalitativ 5 Frågeformulär 

samt 

individuella 

intervjuer. 

Frågeformulär 

analyserades 

med statistisk 

analys. 

Intervjuer med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Hjärt-kärlsjuka patienter 

uppskattade att kunna använda 

sensorbälte samt telefon för 

information, men i vilken 

utsträckning som den användes 

berodde på patientens energi, 

generella hälsostatus, 

stabiliteten i tekniken samt hur 

motiverade de var. 

Medel 
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Forts. Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=17) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Ure et al. 

(2011) 

Storbritannien 

 

Integrerad 

kunskaps-

översikt 

 

47 

 

Intervjuer, 

observationer. 

Kodade datan 

vilket ledde till 

teman. Statistisk 

analys samt 

kvalitativ 

innehållsanalys 

 

KOL-patienter provade att ha 

teleövervakning samt att de fick 

ha kontakt med 

sjukvårdspersonalen via 

telemonitor. Patienter var 

positiva till tekniken, dom 

kunde använda det för att få 

kliniska råd på ett snabbt sätt. 

 

Medel 

 

Van den Berg 

et al. 

(2011) 

Tyskland 

 

Kvantitativ 

 

120 

 

Jämförde 

kontrollgrupp 

med 

interventions-

grupp statistiskt. 

Deskriptiv 

analys 

 

Kontrollgrupper med 

depressioner som hade 

telefonkontakt med 

sjuksköterskor när de lämnat 

sjukhuset. Studien visade att 

textmeddelande och 

telefonkontakt kan minska 

ångest, vilket resulterade i att de 

på landsbygden uppfattade sig 

säkrare att vara hemma. 

 

Medel 

 

Yoder et al. 

(2012) 

USA 

 

Kvalitativ 

 

25 

 

Djupa intervjuer 

som 

sammanställdes 

med teman. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Undersökning av brännskadade 

patienter och hur de uppfattade 

att via videosamtal och bilder 

visa sin brännskada till 

sjukvårdspersonalen. Detta efter 

att de lämnat sjukhuset men 

fortfarande hade sår. Patienter 

var väldigt tillfredsställda med 

tekniken, bra att de ej behövde 

åka någonstans för kontakt med 

läkare. Det underlättade att 

använda videokonferensen. 

 

Låg 

 

Analys 

Vid analys av de vetenskapliga artiklarna användes Whittemore och Knafls (2005) metodartikel. I 

en integrerad översikt samlas tidigare forskning in för att få en mer omfattande bild av ett speciellt 

fenomen eller sjukdom.  

 

Enligt Whittemore och Knafl (2005) är det i ett första skede viktigt att reducera data, detta genom 

att noggrant gå igenom de artiklar som hittats för att se vilka som svarar mot syftet. Textenheter är 

meningar, ord eller stycken som svarar mot syftet. Dessa extraheras, översätts samt kondenseras.  

De jämförs med varandra för att sedan föras samman till olika områden för att se mönster, teman 
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och liknande variabler. De olika områdena grupperas till huvudområden. Whittemore och Knafl 

(2005) menar att det är viktigt att ha ett fungerande system när indelning av områdena utförs, 

eftersom de blir mer lättöverskådliga och lättare att arbeta med, genom exempelvis siffror. Det är 

viktigt att använda korrekt kodning för att det ska bli ett trovärdighet resultat. Enligt Whittemore 

och Knafl (2005) är ett sista steg i dataanalysen att summera området, där ska de viktigaste 

slutsatserna ingå.  

 

De 17 artiklar som ingick i analysen lästes noga igenom. Därefter fick de nummer (1-17), vilket 

gjorde det lättare att hålla reda på enskilda artiklar under arbetets gång. Under den här processen var 

hela tiden syftet i fokus för att inte tappa bort det väsentliga i texten. De textenheter som valdes 

markerades med ett nummer, till exempel 2:8, där den första siffran representerar artikel två och den 

andra siffran textenhet nummer åtta. När alla 17 artiklar analyserats hade 154 textenheter som 

svarade mot syftet extraherats. Dessa fördes in i en tabell med tre kolumner där en kolumn bestod 

av textenheterna i originalform. I den andra kolumnen översattes textenheterna varsamt till svenska, 

detta för att inte förlora själva kärnan i innehållet. I den tredje fanns de kondenserade textenheterna. 

Kondensering av textenheterna utfördes eftersom det gör dem lättare att jobba med, det är dock 

väldigt noga att arbeta varsamt vid kondenseringen, för att inte förlora det väsentliga i texten. 

Textenhetens nummer behölls hela vägen i analysen, detta för att kunna hitta tillbaka till 

ursprungsartikeln. De kondenserade enheterna som ansågs höra ihop genom liknande data fördes 

samman under en gemensam rubrik, som beskrev innehållet av enheterna. Det resulterade i sex 

stycken huvudområden. Efter bearbetning kunde några av de här sammanföras, vilket i slutändan 

resulterade i fyra huvudområden. Under varje huvudområde framträdde områden, vilka kom att 

utgöra resultatet.  

 

Resultat 

Huvudområden och områden som resultatet består av presenteras nedan i tabell 3. 

Tabell 3 Översikt över områden 

Huvudområde Områden 

Möjligheter med e-hälsa 

 

 

 

Delaktighet 

Tillgänglighet 

Användning i praktiken 

Upprätthållande av rutiner 

 

Kunskap om sitt tillstånd 

 Empowerment 
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Forts. Tabell 3 Översikt över områden 

Huvudområde Områden 

Osäkerhet/trygghet vid användning av e-hälsa Övervakning 

 Teknisk funktionalitet 

 Att förstå tekniken 

 

E-hälsa som ett komplement i vården 
 

Fysisk kontakt 

 Fastställande av diagnos 

 

Tabell 4 Översikt över artikelfördelning i resultatet 

Författare 1.Möjligheter 

med e-hälsa 

      2. Delaktighet 3.Osäkerhet/trygghet 

vid användning av e-

hälsa 

4.E-hälsa som ett 

komplement i 

vården 

Courtney et al. (2010) x  x  

Given et al. (2015) x x x x 

Gund et al. (2013) x x x x 

Hall & Murchie (2014) x x x x 

Hoekstra et al. (2010) x    

Holcomb (2015) x x   

Holmström et al. (2016) x  x x 

Kenealy et al. (2015) x x x x 

Mathar et al. (2015) x x x  

Nundy et al. (2014)  x   

Peeters et al. (2012) x  x  

Riley et al. (2013) x x  x 

Shany et al. (2010) x x x  

Svagård et al. (2014)  x x  

Ure et al. (2011) x x x x 

van den Berg et al. (2011)  x    

Yoder et al. (2012) x  x  

 

Möjligheter med e-hälsa  

E-hälsa påverkar möjligheterna att kunna vara självständig och värna om sin hälsa. De tre områden 

som identifierades var; tillgänglighet, användning i praktiken samt upprätthållande av rutiner.  

 

Tillgänglighet 

Det framkom av många studier (Given, Bunting, O´Kane, Dunne & Coates, 2015; Gund et al., 

2013; Hall & Murchie, 2014; Hoekstra, Lesman-Leegte, van der Wal, Luttik & Jaarsma, 2010; 

Holmström, Nokkoudenmäki, Zukancic & Sundler,  2016; Kenealy et al., 2015; Riley, Gabe & 

Cowie, 2013; Ure et al., 2011; Yoder, McFall & Cancio, 2012) att majoriteten av patienter var 

positiva till kontakt med sjukvårdspersonal via distanskommunikation. Det underlättade eftersom de 
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bland annat inte behövde göra långa resor till sjukhuset (Yoder et al., 2012). Kontakt via 

videokonferenser var också något som patienter ansåg positivt eftersom det var mindre stressigt än 

hembesök (Gund et al., 2013).Videokonferenser uppfattades även som stärkande för 

kommunikationen, patienter ansåg att det var lättare att kommunicera när de såg den andra personen 

(Yoder et al., 2012). På det stora hela fungerade kontakten med hälso- och sjukvården bra, det 

uppfattades som att de fick den tid som behövdes under dessa videosamtal. Dock ansåg några 

patienter att telekommunikationen med hälso- och sjukvården endast mestadels var bra, det fanns 

saker som kunde förbättras. Något som försämrade själva uppfattningen var svårigheterna att få tag 

i sjuksköterskor vissa tider samt en oro över att inte få uppföljningssamtal (Hoekstra et al., 2010; 

Holmström et al., 2016). 

 

Patienter kunde snabbt kontakta hälso- och sjukvården vid frågor, vilket ansågs vara praktiskt 

(Gund et al., 2013; Hall & Murchie, 2014 ). Möjligheten att snabbt få svar vid funderingar ansåg 

patienter som positivt. Att bifoga en bild i ett meddelande eller mail underlättade för patienter att 

beskriva olika märken som uppkommit på kroppen. Eftersom det kunde göras direkt behövde 

patienter inte vänta på ett möte, detta innebar att de kunde släppa funderingar de hade (Gund et al., 

2013; Hall & Murchie, 2014 ). Det framkom att bekymmer kunde uppstå om kontakt skedde vid fel 

tidpunkt, detta resulterade i svårigheter att få tag på sjuksköterskor (Holmström et al., 2016). 

 

Användning i praktiken 

Enligt Gund et al. (2013) ansåg patienter att videokonferens var bättre än vanliga telefonsamtal 

eftersom det ansågs lättare att ha en konversation på det sättet. Samtidigt menade de att 

telefonsamtal var bättre än textmeddelanden, eftersom det var svårare att uttrycka sig skriftligt (Hall 

& Murchie, 2014). Många studier (Given et al., 2015; Gund et al., 2013; Hall & Murchie, 2014; 

Holcomb, 2015; Peeters, de Veer, van der Hoek & Francke, 2012; Ure et al., 2011) visade på att 

användarvänligheten av telefonsamtal var positiv för patienter. Det visade sig dock vara viktigt i 

vilken kontext man befann sig i vid telefonsamtalen, en lugn och trygg plats var av stor väsentlighet 

(Holmström et al., 2016). Telefonsamtal ansågs vara väldigt hjälpsamt för patienter, telefonkontakt 

med hälso- och sjukvården var något som hjälpte att dämpa ångesten och de vågade stanna kvar i 

hemmet (van den Berg, Grabe, Freyberger & Hoffmann, 2011). Det var dock viktigt att 

sjuksköterskor var tillmötesgående och lugna vid telefonsamtalen, för att användandet av e-hälsa 

skulle uppfattas som något positivt. Generellt uppfattade patienter ett bra bemötande och stöd 

(Holmström et al., 2016). Enligt Holcomb (2015) ansåg patienter att det var bra med en trovärdig 

informationskälla, sjukvårdspersonal gav råd via elektroniska textmeddelande om hantering av 
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medicin, diet samt livsstilsförändringar. Det var dock viktigt att informationen inte kom för ofta och 

i för stor mängd, eftersom det då var svårt att ta till sig och reflektera över denna. Teleövervakning 

visade sig vara en stor tillgång att använda sig av i praktiken, med hjälp av e-hälsa kunde patienter 

se symptom tidigt. Vissa patienter ansåg att information som söktes på internet kunde uppfattas som  

skrämmande eftersom den kom i stor mängd. (Courtney et al., 2010; Hall & Murchie, 2014; Ure et 

al., 2011).  

 

Upprätthållande av rutiner 

Det framkom av litteraturstudien att patienter var noga med sina rutiner, videokonferenserna kunde 

uppfattas som något som inkräktade på deras vardag. En ökad uppfattning av förpliktelser, vilket 

gav en negativ syn på tekniken, som i slutändan gjorde att de inte ville använda sig av den (Mathar, 

Fastholm & Sandholm, 2015). Rutinen som videokonferenserna gav varje vecka kunde även 

uppfattas som positiv och många ville fortsätta med den, det uppfattades som en välkomnande 

distraktion i en tråkig och ensam vardag (Kenealy et al., 2015; Mathar et al., 2015; Shany et al., 

2010; van den Berg et al., 2011). Enligt Given et al. (2015) visade det sig att tiden som 

videokonferenserna tog var överkomligt, detta inkräktade inte på patienters rutiner vilket 

uppfattades som positivt. 

 

Sammanfattning 

E-hälsa gav möjligheter till en snabbare kontakt med hälso- och sjukvården. Patienter behövde inte 

vänta med funderingar, fanns det tillgång till dator eller telefon kunde de kontakta sjuksköterskor 

direkt för att ställa sina frågor. Oron över att glömma bort det dom funderade över minskade. Rent 

allmänt var patienter positiva till att använda sig av e-hälsa i sin vardag. Det var enklare att tala via 

videokonferens eftersom de såg andra personer, det uppfattades som en trygghet. Textmeddelanden 

var det som uppfattades som svårast kring användandet av e-hälsa. Något som minskade viljan att 

använda e-hälsa var när patienter fick för mycket information via bland annat internet, detta kunde 

uppfattas som skrämmande. Videokonferens kunde uppfattas som inkräktande och som en 

förpliktelse. Att däremot ha rutiner och veta vilka tider videokonferenserna skulle ske var något 

patienter uppfattade som positivt.  
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Delaktighet 

E-hälsa kan öka kunskapen hos patienter vilket leder till en större delaktighet i vården, detta 

resulterar i att patienter blir mer insatta i sin sjukdom samt sitt tillstånd. De två områdena som 

innefattar delaktighet är; kunskap om sitt tillstånd och empowerment. 

 

Kunskap om sitt tillstånd  

Flera studier (Gund et al., 2013; Kenealy et al., 2015; Riley et al., 2013; Ure et al., 2011) visade på 

att patienter fick ökad kunskap om sin sjukdom och sitt tillstånd tack var den tekniska utrustning 

som användes, informationen de ville ha blev mer lättillgänglig när de kunde se fakta direkt och 

upprepade gånger. Detta ledde till större förståelse för den egna hälsan samt anhörigas hälsa. Enligt 

Nundy et al. (2014) och Riley et al. (2013) ökade deltagares ansvar för sitt tillstånd i samband med 

ökad kunskap om sjukdomen, det blev svårare att förneka den. Elektroniska textmeddelanden samt 

teleövervakning gjorde det lättare för patienter att se hur allvarlig sjukdomen var. De fick ett 

förändrat beteende gällande den egna hälsan och sjukdom när de insåg konsekvenserna. Enligt 

Kenealy et al. (2015) ingav telehälsa via telefon och internet en stor säkerhet för patienter i samband 

med att de fick mer kunskap om sin sjukdom. Svagård et al. (2014) menade att patienters 

användande av telefonen för att hitta information om den egna hälsan varierade.   

 

Teleövervakningen ökade medvetenheten hos patienter, de var positiva till användandet av tekniken 

för att de kunde få snabba kliniska svar på funderingar kring sin sjukdom (Ure et al., 2011). Kenealy 

et al. (2015) menade att patienter tyckte om televård, den gav dem ökad kunskap. Anhöriga tog 

även till sig denna kunskap eftersom deras förståelse och stöd ökade.  

 

Empowerment 

Studier (Given et al.,2015; Mathar et al., 2015; Shany et al., 2010) visade på att teknik som gav 

information om patienters sjukdom ökade deras kontroll, vilket ledde till att de uppfattade 

egenmakt. Ökat självförtroende gav en bättre möjlighet att själv kunna behandla sin sjukdom 

(Holcomb, 2015). 

 

E-hälsa kunde uppfattas som förlorad kontroll om vården, flera patienter ansåg att det skulle varit 

lättare att prata med en person i verkliga livet, det hade ökat kontrollen. Studien (Holmström et al., 

2016) visade på att om patienter blev bra bemötta fungerade telefonrådgivningen mycket bättre, de 

fick vara i centrum. Om de sjuksköterskor de talade med inte var trevliga i telefonen uppfattade 

patienter sig arga och besvikna, vilket ledde till minskad egenmakt. Enligt Gund et al. (2013) gav 
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videosamtalen med sjuksköterskor ett ökat självförtroende. Data som samlades in om patienter 

fanns kvar på internet vilket föräldrar uppskattade då de kunde läsa på om deras barn som var 

patienter och få bättre insikt hur de kunde hjälpa att vårda barnet. Detta resulterade i större 

empowerment att ta hand om sitt barn, en ökad uppfattning av självsäkerhet. Hall och Murchie 

(2014) menade att videokonferenser samt bilddokumentation gav en ökad självständighet, patienter 

som använde sig av detta hade ett väldigt stort ansvar gällande sin egen vård.  

 

Sammanfattning 

E-hälsa hjälper patienter till en större förståelse för sin diagnos och hälsa. Detta genom att de blir 

mer insatta i vad som sker och informationen blir mer lättillgänglig. Många patienter söker 

information om sin egen hälsa, det varierar dock beroende på vilken personlighet de har. I och med 

att de får mer information om sin hälsa och blir mer medveten om den så ökar delaktigheten. När 

sjuksköterskor är tillmötesgående uppfattar sig patienter mer delaktiga och involverade i sin egen 

vård.  

 

Osäkerhet/trygghet vid användning av e-hälsa 

Användandet av teknik kan verka skrämmande och svårt för många personer, men används det på 

rätt sätt och patienter får den hjälp de behöver, kan det skapa många möjligheter för en tryggare 

vård. De tre områdena innefattar; övervakning, teknisk funktion samt att förstå tekniken.  

 

Övervakning 

Flera studier (Given et al., 2015; Gund et al., 2013; Kenealy et al., 2015; Mathar et al., 2015; Shany 

et al., 2010; Ure et al., 2011) visade på att deltagare uppfattade ökad säkerhet med hjälp av e-hälsa. 

De uppfattade sig övervakade, vilket inte sågs som någonting negativt, utan gav en sorts säkerhet 

och trygghet. Enligt Given et al. (2015) kunde en enkel sak som att ha en blodtrycksmätare i 

hemmet ge en extra uppfattning av trygghet. Patienter menade att de accepterade att vara 

övervakade eftersom det kunde hjälpa dem i deras egna vård i hemmet. En studie (Gund et al., 

2013) visade på att patienter hellre hade haft en direktkontakt med sjukhuset, via videokonferens, 

istället för att få sin information från internetsidor. Detta för att det uppfattades säkrare och de 

kunde få svar snabbare. Gund et al. (2013) menade vidare att vissa patienter uppfattade att de kunde 

ringa till sjukhuset och fråga frågor, men att internet var ett mer anonymt forum, vilket gjorde att de 

kunde fråga mer allmänna frågor som kunde uppfattas som ointelligenta. Patienter uppfattade sig 

mindre övervakade när de använde sig av internet. Enligt Ure et al. (2011) uppfattade patienter sig 

övervakade av telemonitorerna. Telemonitorerna gav en mer lättillgänglig och snabbare kontakt 
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med hälso- och sjukvården, vilket gjorde att de blev passiva och inte skötte den egna hälsan. Den 

konstanta övervakningen gjorde att patienter uppfattade trygghet, vilket ledde till att de tappade 

viljan att vårda sig själv.  

 

Teknisk funktionalitet  

Studier (Given et al., 2015; Holmström et al., 2016; Yoder, McFall et al., 2012) menade att patienter 

hade problem med att kunna lita på tekniken och dess funktion, till exempel att telefonsamtalet 

bröts. Två studier (Holmström et al., 2016; Svagård et al., 2014) visade att det uppstod en del 

problem vid hantering av själva utrustningen, som till exempel många och komplicerade knappar på 

telefonen, vilket gjorde det svårt att hantera den. Detta medförde en osäkerhet i användandet. 

Kenealy et al. (2015) visade på att patienter inte hade problem med användandet av den tekniska 

utrustningen, utan att bekymmer uppstod på grund av andra omständigheter som strömavbrott, 

internetuppkoppling osv.  

 

Enligt Yoder et al. (2012) uppfattade patienter det positivt att använda de videotelefoner de fått. 

Videokonferenser hjälpte dem att visa bilder på sina metastaser, vilket patienter inte hade kunnat 

göra med hjälp av en vanlig telefon (Hall & Murchie, 2014).          

 

Att förstå tekniken 

Hall och Murchie (2014) menade att många som inte använt sig av textmeddelanden samt skickat 

bilder med telefon var villiga att lära sig, patienter hade börjat använda denna teknik, men inte lärt 

sig den. De tyckte att det var sunt förnuft att använda den moderna tekniken som fanns tillgänglig. 

Ure et al. (2011) menade att de tyckte att tekniken i allmänhet var något fantastiskt. Patienter 

uppfattade dock en rädsla över att se okunnig ut vid användandet av tekniken vid kontakt med 

hälso- och sjukvården, de ansåg ändå att det var en bra idé (Courtney et al., 2010). Enligt Gund et 

al. (2013) hade föräldrar med mer förkunskap runt dataanvändning lättare att använda sig samt ta till 

sig den, de uppfattade det varken lätt eller svårt att använda videokonferenser.  

 

Enligt Shany et al. (2010) trodde sjukvårdspersonal att patienter skulle ha problem med att använda 

sig av fjärrövervakning, men reaktionen var den motsatta. De tog till sig den nya tekniken och hade 

inga problem med att använda sig av den. Många var positiva kring komplexiteten av själva 

utrustningen, men individuella erfarenheter samt förutfattade meningar påverkade hur patienter tog 

till sig användandet av utrustningen (Peeters et al., 2012). Given et al. (2015) menade att patienter 
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ansåg att utrustningen var okomplicerad och väldigt lättanvänd. Kenealy et al. (2015) menade att 

patienter skulle sakna televård om den togs ifrån dem, vilket visar på hur väl de tog till sig den.  

 

Sammanfattning 

Att vara övervakad av hälso- och sjukvården ansåg många patienter som något positivt eftersom det 

gav en sorts trygghet, den här tryggheten kunde dock bli så pass stor att de blev passiva. E-hälsa 

ökade uppfattningen av trygghet när den tekniska utrustningen fungerade. De som hade en större 

erfarenhet av att använda teknik tog till sig den lättare, de som inte hade kunskapen var ändå villiga 

att lära sig. Patienter uppfattade osäkerhet kring sådant som var svårt att styra över, som till exempel 

strömavbrott och dålig uppkoppling.  

 

E-hälsa som ett komplement i vården 

Olika tekniska hjälpmedel kan ses som ett komplement till den fysiska hälso- och sjukvården. De 

två områdena som identifierades var; fysisk kontakt samt fastställande av diagnos. 

 

Fysisk kontakt 

Enligt studier (Gund et al., 2013; Hall & Murchie, 2014; Holmström et al., 2016; Kenealy et al., 

2015;) ansåg patienter att telefonsamtal, teleövervakning och internet var något som fungerade bra 

för dem som bodde långt ifrån sjukhus, bodde man nära var det bättre att ses ansikte mot ansikte. 

Videokonferenser kunde göra att hembesök minskade, patienter uppfattade ändå att de inte ville 

vara utan dem. Videkonferenser ansåg vissa patienter inte vara det optimala, men det fungerade 

(Hall & Murchie, 2014). Utifrån patienters egna förutsättningar formades individuella strategier för 

att få teknologin att fungera just för dem (Riley et al., 2013). Videosamtal var något som ansågs 

som ett bra komplement till fysisk kontakt, patienter menade att det var lättare att tala med en 

person när man såg dennes kroppsspråk (Gund et al., 2013).  

 

Att få tala med en person ansikte mot ansikte visade sig vara väldigt viktigt, patienter uppfattade ett 

lugn som inte skulle uppnås om de till exempel talade i telefon (Gund et al., 2013). Att tala med 

sjukvårdspersonal i telefonen kunde uppfattas som svårt på grund av distraktioner (Hall & Murchie, 

2014). Att tala i en telefon kunde förhindra en bra dialog eftersom det kunde vara problem att höra 

och uttrycka sina behov på ett bra sätt. Patienter menade att en uppfattning av respektlöshet kunde 

uppstå vid samtal i telefonen, detta gjorde att de uppfattade sig kränkta (Holmström et al., 2016).   
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Videosamtal innebar att patienter inte behövde gå till läkare lika ofta (Kenealy et al., 2015) samt att 

de uppfattade mindre stress av att ha videosamtal än att det kom sjukvårdspersonal på hembesök 

(Gund et al., 2013). Given et al. (2015) menade att det fanns flera potentiella fördelar med e-hälsa 

kontra traditionella undersökningar, ett som nämndes var bekvämlighet, patienter behövde inte åka 

till sjukhuset varje vecka. 

 

Fastställande av diagnos 

Det var viktigt med en bra uppföljning efter rådgivning över telefonen, patienter kunde annars 

uppfatta sig övergivna och oroliga (Holmström et al., 2016). Att förklara symptom och sjukdom 

över telefonen uppfattades svårt, något som underlättade var tillgång till bilder, dessa kunde 

användas som referenspunkter (Hall & Murchie, 2014). Vidare menade Hall och Murchie (2014) att 

patienter uppfattade det svårt att bli diagnostiserad endast ur ett videoperspektiv, eftersom 

sjukvårdspersonal bara såg en liten del av deras sjukdom och liv. 

 

Enligt Gund et al. (2013) kunde sjuksköterskor med hjälp av ett personligt inlogg på en internetsida 

få en uppdatering av hur det låg till med deras patienter, detta medförde att patienter och dess 

anhöriga inte behövde upprepa information vid varje vårdtillfälle. Ure et al. (2011) menade för att e-

hälsa skulle fungera optimalt var det viktigt att de rätta personerna fick korrekt information, även 

viktigt med tydliga rutiner för hur man skulle få tillgång till informationen och vilka som skulle se 

den. 

 

Sammanfattning 

Tekniken kan minska den mänskliga kontakten inom vården, patienter beskriver att de inte är villiga 

att helt avstå den fysiska kontakten. Patienter uppfattade det svårt att uttrycka sig på ett korrekt och 

bra sätt när de endast kommunicerade via e-hälsa, det uppfattades som lättare att tala i verkligheten 

med sjukvårdspersonal. Att fastställa diagnos via e-hälsa kan uppfattas som svårt eftersom patienter 

är så mycket mer än bara sin sjukdom, patienter uppfattade det svårt att endast bli diagnostiserad ur 

ett videoperspektiv.  
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa kunskap om patienters inställning till e-hälsa. De 

huvudområden som framkom var: möjligheter med e-hälsa, delaktighet, osäkerhet/trygghet vid 

användning av e-hälsa samt e-hälsa som ett komplement i vården. Resultatet i litteraturstudien visar 

på att hälsan ansågs öka vid användning av e-hälsa, snabbare kontakt med vården gav snabbare svar 

på patienters funderingar. Sjuksköterskor bör vara insatta och kunniga i e-hälsa för att patienter ska 

ta till sig den information som ges, lyckas detta ökar patienters delaktighet. Tekniken måste fungera 

för att patienter ska uppfatta användandet av e-hälsa som tryggt och säkert. Osäkerhet kan 

uppkomma när det inträffar något som de inte kan styra över, till exempel strömavbrott. Patienter är 

i överlag positiva till användning av e-hälsa, men resultatet visar på att de inte helt vill avstå från 

den fysiska kontakten.  

 

Litteraturstudiens resultat visar på att lättillgängligheten är något som uppfattas som positivt. 

Patienter kan vara kvar i sina hem, men samtidigt få vård, vilket innebär mindre sträckor att resa. 

Enligt Peate (2013) kommer vi i dagens samhälle att leva längre med kroniska sjukdomar. Detta i 

kombination med att dagens hälso- och sjukvård har stor platsbrist samt brist på personal, innebär 

det att allt fler patienter kommer att vårdas i sina hem. Tillgängligheten som e-hälsa ger kommer att 

hjälpa framtidens sjukvård. Enligt Douthit, Kiv, Dwolatzky och Biswas (2015) finns det klara bevis 

för att det är skillnad i tillgängligheten på vård av god kvalité mellan landsbygden och de större 

städerna. Att fysiskt ta sig till hälso- och sjukvården kan ses som ett hinder för tillgängligheten, 

detta kan bland annat bero på ökad restid samt de svårigheter som resandet i sig kan utgöra. E-hälsa 

kommer att hjälpa patienter som bor i avlägsna delar av landet att vara mer självständiga samt att 

det kommer att vara mer kostnadseffektivt än dagens sjukvård (Roberts, Philip, Currie & Mort, 

2015). Douthit et al. (2015) menar dock att det finns förbättringar att göra för att öka 

tillgängligheten för de som bor på landsbygden, ökad tillgång till internet skulle förbättra 

situationen för dessa personer.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar på att patienter kan använda sig av tekniken de blivit tilldelade 

och att den fungerar i deras vardag. Dock menar patienter att all information som finns tillgänglig 

via den tekniska utrustningen kan uppfattas skrämmande, svårt att veta vad som är korrekt. Detta 

kan resultera i en osäkerhet med att använda e-hälsa. En studie (Kwon, Kye, Park, Oh & Park, 

2015) visade på att ju äldre personer var desto mindre trovärdig ansågs internetkällan vara. Vidare 

menade de att äldre med låg inkomst använde sig av internet mindre, detta resulterade i att personer 

inte uppfattade sig lika bekväma i användandet.  
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Litteraturstudien visar på att patienter uppfattade en stor delaktighet vid användning av e-hälsa. 

Patienter som uppfattade delaktighet fick ett förtroende för sig själv samt vårdgivaren och det gav 

en ökad förståelse för sin sjukdom och behandling, vilket gav en uppfattning av kontroll. Patienter 

som inte uppfattade delaktighet i hälso- och sjukvården tolkade det som att de inte hade kontroll och 

inte kunde ta ansvar (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2005). Ett resonemang om vad detta beror på kan 

vara att vid användning av e-hälsa är det svårt att se patienter utifrån ett holistiskt perspektiv, vilket 

sker vid ett fysiskt besök. Sjukvårdspersonal och patienter måste därför ha en tydlig dialog för 

utbyte av information. Lau (2002) menar att det är viktigt hur informationen till patienter ges, för att 

de ska kunna vara delaktiga i de olika behandlingsalternativen.  

 

Litteraturstudiens resultat visar på att patienter som är insatta i sin sjukdom eller behandling får en 

ökad medvetenhet och förståelse för sitt tillstånd, detta skiljer sig dock från person till person, även 

vilken tidpunkt i livet man är. I dagens sjukvård ska patienter vara välinformerade och kunna göra 

egna val kring sin behandling eller hälsa. Patienter uttrycker ofta ett missnöje av att ha för lite 

information och inte ha den kunskap som behövs för att ta vissa beslut. När patienter innehar en 

större kunskap och mer egenmakt, ökar kompetensen för patienten (Klang Söderkvist, 2013, s. 51-

53). Ett resonemang kring att delaktighet ökar vid användning av e-hälsa kan vara att informationen 

som patienter får är i lagom mängd. För mycket information på en gång kan bli svårt att hantera och 

leder till att patienter inte tar till sig det som sägs. Författarna anser att om patienter har kontroll 

över den information som ges är det lättare att ta till sig och behandla den. Det kan även vara så att 

patienter inte vill ha egenmakt, utan de behöver ett stöd i sitt beslutstagande.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar på att användning av e-hälsa ökar förståelsen för sin sjukdom och 

sitt tillstånd. Detta kan i sin tur öka patienters delaktighet i den egna vården, användandet av e-hälsa 

blir då mer positiv. En studie (Duplaga, 2016) visade på att patienter får egenmakt när de bland 

annat har kunskap för att kunna ändra sitt beteende och förbättra sin hälsa. Empowerment är ett 

växande koncept som innebär att personer uppmuntras att ta en aktiv roll i att hantera sin egen hälsa, 

detta gör att det traditionella förhållandet mellan hälso- och sjukvården och patienter förändras, de 

får de verktyg de behöver för att öka möjligheten att själv göra en förändring (Calvillo, Román & 

Roa, 2013). Den traditionella metoden för att behandla patienter har tidigare varit den 

biomedicinska modellen. Den bygger på att patienter ska lyda de direktiv hälso- och sjukvården ger. 

Om behandlingsplanen som hälso- och sjukvården satt upp misslyckas, läggs skulden på de 

patienter som utfört handlingen. Empowermentmodellen bygger istället på ett förhållande mellan 

patienter och sjukvård, här delar man på ansvaret för att få behandlingen att fungera. I denna modell 
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hjälper och respekterar sjukvårdspersonalen sina patienter, vilket medför att denne kan göra de val 

som är bäst för sig. För att förstå hur patienter ser på sin sjukdom och behandling är det viktigt att 

ha en tvåvägskommunikation, den här modellen strävar efter ett utbyte av information för att nå de 

mål som satts upp (Lau, 2002).  

 

Resultatet i litteraturstudien visar på att patienter uppfattar en trygghet när tekniken används som 

övervakning. Det kan dock vara skillnad på hur patienter och sjukvårdspersonal uppfattar 

situationen att vara övervakad. Enligt Hawkes, Livingstone, Ryan och Dempsey (2014) ansåg 72 % 

av sjuksköterskorna att övervakning via webbkamera ökade deras stressnivåer. 76 % av 

sjuksköterskorna och 61 % av läkarna var inte positiva till att implementera denna teknik på deras 

avdelning. Patienter samt anhöriga tyckte dock att det var en väldigt bra idé. Vidare menade 

Hawkes et al. (2014) att sjuksköterskor uppfattade sig obekväma med att hamna i bild på kamerorna 

vid arbete. Ett resonemang kan vara att patienter samt deras anhöriga anser sig vara trygga med 

övervakning eftersom dom befinner sig i en miljö som dom inte är vana vid, medan personalen 

uppfattar det som att allt arbete de utför blir dokumenterat. Det kan då uppfattas som någonting som 

håller en tillbaka och man är inte bekväm att utföra sitt arbete fullt ut.  

 

Litteraturstudiens resultat visar på att patienter uppfattar sig trygga i användandet av den tekniska 

utrustningen, vilket ökar tryggheten i det dagliga livet. Något som kan minska tryggheten är till 

exempel strömavbrott, eller att uppkopplingen slutar fungerar. Detta gör då att patienter inte kan lita 

på tekniken fullt ut. Detta är något som är svårt för sjukvårdspersonal att påverka. Det är viktigt att 

tekniken utvecklas på de platser där e-hälsa används. Det är även viktigt att det finns en reservplan 

om det skulle bli till exempel strömavbrott. Eriksson (2012, s. 118) menar att det kan uppstå många 

utmaningar om tekniken inte fungerar som den ska, men i de flesta fall kan anhöriga och patienter 

komma på egna lösningar och arbeta sig runt problemen. Fungerar inte tekniken så uppkommer en 

irritation hos dem. 

 

 Resultatet i litteraturstudien visar på att många patienter är positiva kring hur den tekniska  

utrustningen fungerar, dock påverkar individuella erfarenheter samt förutfattade meningar hur 

patienter tar till sig tekniken (Peeters et al., 2012). Enligt Lee och Wu (2014) måste informationen 

som ges anpassas till personen som tar emot den. Behov, egenskaper, läs- och skrivförståelse samt 

motivation spelar in hur personen tar till sig den information som ges. 
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Resultatet i litteraturstudien visar på att teknik är något som är användbart för många personer som 

bor långt från sjukhus, dock menar patienter att den fysiska kontakten fortfarande är något som är 

väldigt viktigt och tekniken får inte ta över helt. Enligt Nilsson (2014, s. 163) är det inte etiskt 

korrekt att ersätta den fysiska kontakten med e-hälsa, det är av stor vikt att se till betydelsen av den 

mänskliga kontakten. E-hälsa kan användas som ett komplement till en traditionell vård, innan 

användning bör man dock diskutera de etiska aspekterna med de iblandade. Det är viktigt att alltid 

väga för- och nackdelarna mot varandra. Enligt Roberts et al. (2015) är äldre personer som bor på 

landsbygden mer utsatta för att bli socialt isolerade. Personer som lever med kroniska sjukdomar 

kan ha svårt att delta i sociala aktiviteter utanför hemmet, anhöriga kan vara bosatta långt bort. För 

en del av de här personerna kan hälso- och sjukvårdskontakten vara den enda sociala kontakten de 

har, en rädsla för att denna kontakt försvinner vid användning av e-hälsa finns hos denna utsatta 

patientgrupp.  

 

Ett förslag för att öka intresset kring e-hälsa kan vara att sjukvårdspersonal blir mer insatt i den 

tekniska utrustningen som finns att ta del av inom sjukvården. Finns intresset kommer det att smitta 

av sig på patienterna. Är sjukvårdspersonalen inte trygg i det som utförs är det lätt att fokus flyttar 

sig från det viktiga, deras patienter, och riktas mot det tekniska istället. Enligt Wyatt och Krauskopf 

(2012) blir e-hälsa mer och mer involverat i hälso- och sjukvården, därför är det viktigt att vi som 

sjukvårdspersonal ser vilka möjligheter som finns. Det största hindret för patienter vid användande 

av e-hälsa är att hitta korrekt och trovärdig information. Att källan är trovärdig och informationen 

komplett är väsentligt, annars finns det risk att patienter bli missledda och gör fel val (Harrison & 

Lee, 2006).  

 

Sjuksköterskor i dagens hälso- och sjukvård kan och bör använda sig av den teknik som finns. Det 

är viktigt att ständigt uppdatera sig för att ligga i framkant och kunna undervisa patienter kring den 

nya tekniken. Målet är att kunna involvera e-hälsa i den traditionella vården (Edirippulige et. al., 

2007). Eftersom denna litteraturstudie visar på att patienter uppfattar större egenmakt över sin hälsa 

vid användning av e-hälsa, är detta något som hälso- och sjukvården borde ta till sig för att 

involvera e-hälsa och få en mer personcentrerad vård. Att arbeta personcentrerat innebär att ha 

fokus på patienter som individ, och inte bara på dennes sjukdom. Att se till patienter och deras 

förmåga är viktigt för ett aktivt förhållande mellan dem och sjukvårdspersonal (Wolf, 2016). Enligt 

Fors, Gyllensten, Swedberg och Ekman (2016) är personcentrerad vård något som ökar, eftersom 

det gör patienter till en aktiv partner med förmåga att utföra och uppnå mål som satts upp. Detta är 

en kontrast till den traditionella hälso- och sjukvården, där fokus endast ligger på sjukdomen, 
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sjukvårdspersonalen är de som bestämmer. Att arbeta personcentrerat innebär att 

sjukvårdspersonalen lyssnar på patienters berättelser; vilka förväntningar, resurser och potential de 

har kring sin egen vård. Patienter gör val utifrån personliga erfarenheter, vilket innebär att personer 

med samma sjukdom kommer att svara olika beroende på vilken behandling samt mål de satt upp. 

Personcentrerad vård har visat sig vara effektiv när det kommer till att öka self-efficacy. Fors, Taft, 

Ulin och Ekman (2015) beskriver self-efficacy som att patienter har en tro på sin egen förmåga. 

Tror patienter på sig själv och sin förmåga ökar deras möjligheter till tillfrisknande. Personcentrerad 

vård grundar sig på erfarenheter som vistelse i olika vårdmiljöer gett. För att kunna bedriva en 

personcentrerad vård ska sjukvårdspersonalen tänka holistiskt, individualisera vården, vara 

respektfull samt ge makt åt deras patienter (Gabrielsson, Sävenstedt & Zingmark, 2015). 

 

En viktig faktor för att implementera e-hälsa i dagens sjukvård är att sjukvårdspersonalen måste få 

kunskap om tekniken redan under sin utbildning (Edirippulige et. al., 2007). Hälsoinformatik är en 

kompetens som krävs av grundutbildade sjuksköterskor (Wynn, 2016). Demiris och Zierler (2010) 

menar att nyexaminerade sjuksköterskor inte är tillräckligt utbildade kring hälsoinformatik för att 

möta de krav som dagens arbetsgivare ställer. Hälsoinformatik definieras som ‖en specialitet som 

integrerar omvårdnadsvetenskap med information och analytisk vetenskap för att identifiera, 

definiera, hantera och överföra data, information, kunskap och visdom inom hälso- och sjukvården‖ 

(Sipes, 2016). Enligt Edirippulige et al. (2007) kan kunskap öka tryggheten och göra sjuksköterskor 

mer bekväma. Det är viktigt att redan i ett tidigt stadie förstå vilka möjligheter e-hälsa har. Anser 

sig inte de nyexaminerade sjuksköterskorna trygga och bekväma med tekniken, kommer de inte 

anamma detta i sitt yrke vilket innebär att patienter inte kommer att få information om e-hälsa och 

börja använda det (Edirippulige et al., 2007). 

 

Metoddiskussion 

Whittemore och Knafl (2005) menar att en integrerad litteraturstudie tillåter en blandning av 

experimentell samt icke-experimentell forskning, detta ger en djupare förståelse för det fenomen 

som studeras. Integrerade litteraturstudier kan även kombinera data från teorin med empirisk 

litteratur. Eftersom det inte finns tydliga och systematiska metoder för hur en integrerad 

litteraturstudie ska gå till är det stor risk för misstag under studiens gång, vilket kommer att påverka 

trovärdigheten. Holloway och Wheeler (2010, s. 302) menar att trovärdighet i studier fastställs 

genom pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet samt bekräftbarhet.  
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För att uppnå pålitlighet i denna litteraturstudie har noggrann dokumentation av de olika 

forskningsstegen gjorts, vilket Whittemore och Knafl (2005) anser vara viktigt. Stegen har 

beskrivits i löpande text samt i tabeller, detta för att göra det ännu tydligare och ge en bättre översikt 

av sökningen. Studien kan följas steg för steg vilket författarna anser bidrar till reproducerbarhet. 

Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) beskriver pålitlighet som att andra som läser studien kan 

följa de steg forskarna har tagit i processen, läsarna ska kunna förstå hur forskarna har kommit fram 

till sin slutsats. Det här hjälper även andra forskare som önskar utföra en liknande studie. 

 

För att nå hög tillförlitlighet i litteraturstudien var syftet alltid i fokus vid arbete med datan, detta för 

att egna värderingar och åsikter inte skulle färga resultatet. Extrahering, översättning samt 

kondensering utfördes mycket försiktigt för att inte tappa själva kärnan i innehållet. Engelska är inte 

författarnas modersmål, vilket kan ha påverkat förståelsen för artiklarnas innehåll samt 

översättningen av textenheterna. Författarnas förförståelse har haft en viss bidragande roll under 

delar av studien, men under analysprocessen kontrollerades primärkällorna kontinuerligt för att se 

att ingen egen åsikt lades till. Enligt Whittemore och Knafl (2005) ska alla artiklar som svarar mot 

syftet ingå i litteraturstudien. Artiklar som inte klarade kvalitetsgranskningen i analysdelen uteslöts 

från studien, detta är något som kan påverka tillförlitligheten i studien. Holloway och Wheeler 

(2010, s. 303) menar att deltagare i studien ska kunna känna igen sig i resultatet, det ska stämma 

överens med deras uppfattning. 

 

Något som kan försvåra överförbarheten i denna studie var att artiklarna endast var från i-länder där 

modern teknik är tillgänglig. Överförbarhet till andra länder som inte har denna teknik kan vara 

problematisk. Författarna anser att de studier som inkluderats har en bra bredd där interventioner i 

olika kontext finns samt att tekniken som beskrivs är varierande, detta kan vara något som ökar 

överförbarheten. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) innebär överförbarhet att resultatet i 

en kontext kan överföras till en liknande situation eller deltagare.  

 

För att uppnå bekräftbarhet har författarnas mål varit att resultatet ska svara mot syftet, genom att 

metodiskt visa hur resultatet i analysen har vuxit fram har författarna visat på bekräftbarhet. 

Holloway och Wheeler (2010, s. 303) menar för att nå hög bekräftbarhet är det viktigt att steg för 

steg kunna följa hur resultatet har vuxit fram samt att det svarar mot syftet. Resultatet ska kunna 

spåras till primärkällan och ska inte innehålla forskarnas antagande. 
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Slutsats 

Tekniken måste fungera för att patienter ska anse att hälso- och sjukvården är säker och 

lättillgänglig. Detta är något som kan vara problematiskt för hälso- och sjukvården eftersom de inte 

kan påverka telefonnät eller internetuppkopplingar. Hälso- och sjukvården måste lägga upp en plan 

tillsammans med deras patienter om tekniken skulle fela, för att öka deras uppfattning av säkerhet. 

Genom att använda e-hälsa kan patienter få ett ökat inflytande, detta ökar deras empowerment och 

en förståelse för sin egen hälsa. Den moderna hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad och 

patienter skall vara i fokus även vid användandet av teknik, eftersom hälso- och sjukvårdslagen 

anger att all vård skall ges på lika villkor. När befolkningen blir äldre och sträckorna geografiskt 

ökar kan det bli svårt att ge en vård på lika villkor. E-hälsa kan underlätta hälso- och sjukvård 

eftersom den blir mer lättillgänglig för alla, det är lättare att få kontakt med hälso- och sjukvården 

oavsett var patienter bor. Stöd från hälso- och sjukvård är väsentlig eftersom den stora mängd 

information e-hälsa ger kan uppfattas skrämmande för patienter. För att patienter ska kunnas förstå 

e-hälsa och ha kunskap hur den fungerar måste de få utbildning, det är sjuksköterskans roll att ge 

patienterna utbildning. Sjuksköterskor behöver kunskap för att kunna visa patienter den teknik som 

finns i dagens hälso- och sjukvård, detta för att patienter ska uppfatta sig trygga och kunna använda 

sig av den. Kunskap måste implementeras i ett tidigt skede, helst i sjuksköterskeutbildningen, för att 

sjuksköterskor ska få den erfarenhet som behövs. Tekniken utvecklas snabbt, därför är det viktigt 

med en kontinuerlig utbildning för både patienter och sjuksköterskor. Kunskapen gör att 

sjuksköterskor anser sig mer bekväma, vilket medför att det blir lättare att föra den här kunskapen 

vidare till patienter. Ökar patienters kunskap förbättras deras inställning till e-hälsa. Förslag till 

vidare forskning är att se hur kärnkompetensen informatik kan utvecklas och ges mer utrymme i 

sjuksköterskeutbildningen.  
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