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Abstrakt 

Typ 2 diabetes mellitus (T2DM) är den vanligaste formen av diabetes. Denna form ökar 

kraftigt i hela världen och debuterar i allt tidigare ålder. Egenvård är den kanske mest 

betydande delen i behandlingen. Främst handlar egenvården om att ändra på sina 

levnadsvanor för att hålla blodsockernivån på en hälsosam nivå. Dessa förändringar i 

livsstil och levnadsvanor ställer krav på patienten, och kan av vissa upplevas svåra att 

genomföra. För att kunna ge patienter ett bra stöd är det viktigt att sjuksköterskan har 

kunskaper om hjälpmedel som främjar egenvården. Telemedicin är ett sådant 

hjälpmedel. Syftet med denna studie var att undersöka hur telemedicin kan stödja 

patienter med T2DM i deras egenvård. Studien genomfördes som en systematisk 

litteraturstudie. I analysen ingick tretton vetenskapliga artiklar av kvalitativ och 

kvantitativ design. Resultatet visade att telemedicinska lösningar var ett bra hjälpmedel 

för egenvården vid diabetes. Det gav bättre kliniska värden, positiva 

livsstilsförändringar, stärkte patienternas empowerment och var kostnadseffektivt. 

Bristande kunskap, motivation och engagemang var faktorer som hindrade användandet. 

Slutsatsen blev att sjuksköterskan behöver känna till och kunna informera om de 

resurser som finns att tillgå. Med ökad kunskap om sjukdomen ökar patientens känsla 
av kontroll, samt känsla av trygghet i egenvården. Den ökade kunskapen leder i sin tur 

till att patienten lär sig se vilka livsstilsförändringar som främjar behandlingen och 

motiverar därigenom patienten att utföra sin egenvård.  

 

Nyckelord: typ 2 diabetes mellitus, telemedicin, egenvård, empowerment, systematisk 

litteraturstudie.  
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Typ 2 diabetes mellitus (T2DM) är ett stort folkhälsoproblem som ökar i hela världen 

(International diabetes federation, 2019). Vid behandling av sjukdomen utgör egenvården en 

viktig del. Sjuksköterskan har en viktig roll i att kunna stötta och erbjuda patienten lämpliga 

verktyg för detta. Enligt Socialstyrelsen (2019) bidrar egenvård till att en patient får möjlighet 

att leva sitt liv utan täta kontakter med hälso- och sjukvården. Enligt WHO (2019) definieras 

begreppet egenvård även som hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande handlingar som en 

patient utför självständigt. Begreppet är brett och omfattar hygien, näring, livsstil, 

miljöfaktorer, socioekonomiska faktorer och ansvarstagande för sin medicinering (World 

Health Organization [WHO], 2019). 

Egenvård är, för den som drabbas av T2DM, den kanske mest betydande delen i 

behandlingen. Främst handlar egenvården om att ändra på sina levnadsvanor för att hålla 

blodsockernivån på en hälsosam nivå. Dessa förändringar i livsstil och levnadsvanor ställer 

krav på patienten, och kan av vissa upplevas svårt att genomföra. För att kunna ge dessa 

patienter ett bra stöd är det viktigt att som sjuksköterska ha kunskaper om vilka hinder det 

finns för egenvård och vad som verkar främjande för egenvården. Patienten är den som har 

det yttersta ansvaret för sin egenvård och sjuksköterskan ger denne verktyg och kunskaper för 

att på bästa sätt kunna sköta sin egenvård. Egenvården är av de mest betydande faktorerna för 

att undvika komplikationer orsakade av en dåligt skött T2DM (Svedbo Engström, Leksell, 

Johansson & Gudbjörnsdottir, 2016). För att utveckla förmågan till egenvård i 

diabetesbehandlingen är det viktigt att främja personens självständighet (Anderson & Funnell, 

2010). Fokus vid behandling av personer med långvariga sjukdomar ligger på empowerment. 

Empowerment innebär att individen får hjälp med att upptäcka och utveckla sina förmågor till 

att göra självständiga val vid problemhantering, utveckla förmågan att sätta upp mål och att ta 

eget ansvar vad gäller sin egen hälsa. Patientutbildning är därför en viktig del i behandlingen 

vid diabetes. 

Syftet med telemedicin, är att kunna erbjuda all tillgänglig vård, även specialistvård 

oberoende av distans, vårdgivare eller vårdnivå. Detta är ett viktigt steg för att kunna erbjuda 

jämlik vård. Vinsterna för patienter, personal och anhöriga är många. Patientens vårdbehov 

ska ligga i centrum i valen av arbetssätt och lösningar (Johansson, Lindberg & Söderberg, 

2014; Xu, Pujara, Sutton & Rhee, 2018). Förutom att göra vården oberoende av distans, 

möjliggör telemedicin att information, till exempel provsvar, mätdata, bilder, video och ljud 

finns tillgängliga för alla berörda i vårdkedjan att kunna göra rätt typ av bedömning och fatta 

rätt beslut i varje specifik vårdsituation (Groth et al., 2014). Termen Telemedicins definition 
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är ”hälso- och sjukvård som bedrivs på distans med hjälp av informations- och 

kommunikationsteknik, i dagligt tal kallat digital kommunikation” (Socialstyrelsen, 2015). 

Enligt International Diabetes Federation (2019) är diabetes en metabol sjukdom som 

kännetecknas av kronisk hyperglykemi, rubbningar i kolhydrat-, fett- och 

proteinomsättningen. Orsaken är bristande eller nedsatt produktion av insulin. T2DM är den 

vanligaste formen av diabetes (ca 90%). Denna form ökar kraftigt i hela världen och debuterar 

i allt tidigare ålder. Förekomsten av denna diabetestyp går parallellt med förekomsten av 

fetma som också ökar kraftigt i hela världen. Karaktäristiskt för T2DM är en viss grad av 

insulinresistens i vävnaderna och en viss nedsättning av insulinsekretion. Debuten sker 

vanligtvis långsamt i vuxen ålder och i sjukdomsbilden ser man ofta nedsatt fysisk aktivitet, 

viktökning, förhöjt blodtryck samt höjda blodfetter. Sena komplikationer orsakas främst av 

dåligt reglerat blodsocker under en längre tidsperiod (Alberti & Zimmet, 1998).  

Det främsta målet med behandlingen av diabetes är att förhindra akuta och långsiktiga 

komplikationer genom en god metabol kontroll, med bibehållen livskvalitet (Berne, 2018). Ett 

annat behandlingsmål som nämns av Berne (2018), är att vara fri från symptom kopplade till 

sjukdomen. De kortsiktiga målen är att hålla blodglukoshalten normal, undvika hypoglykemi, 

för att på så sätt minska risken för komplikationer. Långsiktiga mål är att förhindra eller 

bromsa progressen av organförändringar som retinopati, neuropati i fötterna och 

mikroalbuminuri, som kan utvecklas till allvarligare skador och påverka patientens liv och 

hälsa (Berne, 2018). Att öka patientens kunskap om sjukdomen och egenvård, kan på sikt öka 

effektiviteten av preventivt arbete Det kan reducera uppkomsten av blindhet, terminal 

nefropati, fotsår, amputationer, kardiovaskulär sjuklighet samt minska riskerna för 

komplikationer vid en eventuell graviditet.  

För en person med T2DM är kost och motion grundläggande i behandlingen att motverka 

insulinresistens i muskelvävnad och för att aktivera den kvarvarande insulinsekretionen 

(Kueh, Morris, Borkoles & Shee, 2015). En utmaning för sjuksköterskan vid omvårdnad vid 

diabetes, är att främja patientens egenvård. Det handlar om att såväl ta hand om de 

fysiologiska komplikationerna, som de psykiska reaktionerna på beskedet. Det krävs 

kompetens för att ge rätt information om det kroniska tillståndet till patienten, samt att 

informera om kosthållning, motion, blodsockerkontroller och medicinering (Mosand & 

Stubberud, 2011, s. 499). Vid fysisk aktivitet förbrukas glukos, vilket medför att 

plasmaglukosnivån sjunker både under och efter aktiviteten. Fysisk aktivitet ökar även 
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energiförbrukningen, vilket kan leda till önskad viktförlust hos överviktiga personer med 

T2DM. Viktminskning leder till att insulinbehovet minskar och insulinkänsligheten ökar. Den 

egna produktionen av insulin är oftast tillräcklig för att hålla plasmaglukosvärdet på en 

tillfredsställande nivå. Därmed kan sjukdomen regleras med kost och eventuellt läkemedel 

och risken för skadliga komplikationer minskar. En sådan livsstilsförändring, med krav på 

sund kost och motion, kräver både vilja och motivation hos patienten. Diabeteskost ska 

efterlikna normal kost, dock innehålla lägre socker- och fettmängd, för att vara gynnsam för 

plasmakoncentration av glukos och fettomsättningen (Livsmedelsverket 2019).  

Sjuksköterskans ansvar är alltså att informera, utbilda och stötta patienten i sin personliga 

egenvård (Bartol, 2012). Enligt Boström, Isaksson, Lundman, Graneheim och Hörnsten 

(2014) har sjuksköterskans stödjande roll stor betydelse för patientens utveckling av 

egenvårdsförmågan. Det handlar bland annat om förmågan att fatta beslut gällande sin 

sjukdom, få en förbättrad sjukdomsinsikt samt att lättare kunna identifiera och hantera 

symtom som uppkommer på grund av sjukdomen. Det krävs kompetens, uppdaterade 

kunskaper om sjukdomen och patientgruppen för att kunna tillgodose patientens behov vid 

diabetes. Kunskapen om diabetes växer och nya behandlingsalternativ, läkemedel och 

hjälpmedel utvecklas (Mosand & Stubberud, 2011, s. 499). Sjuksköterskans utmaning blir 

därför att hålla sig uppdaterad inom diabetesforskningen. Det är även av stor vikt att ta hänsyn 

till patienternas åsikter då dessa är de främsta användarna av teknologi som ett stöd i deras 

egenvård.  

Syftet med denna studie var att undersöka hur telemedicin kan stödja patienter med T2DM i 

deras egenvård.  

Frågeställningar: 

- Vilka telemedicinska lösningar finns att tillgå? 

- Hur kan telemedicin verka stödjande för personer med T2DM? 

- Vilka hinder finns för användande av telemedicin? 

 

Metod 

En litteraturstudie med systematisk beskrivning av samlad kunskap i ett område inom 

omvårdnad lämpade sig bäst för ändamålet (Polit & Beck 2012, s. 653–654). En systematisk 
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litteraturöversikt gör det möjligt att integrera resultat från vetenskapliga studier med olika 

metodologiska ansatser som kvalitativa och kvantitativa studier (Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Litteratursökning 

Efter ett intresseområde identifieradats gjordes en så kallad pilotsökning för att undersöka och 

säkerställa att vetenskaplig litteratur fanns inom det valda området. Det var viktigt att 

frågeställningen formuleras rätt så att den kan besvaras av vetenskaplig litteratur (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016, s. 61). I nästa steg gjordes en systematisk sökning 

med hjälp av relevanta sökord för att besvara studiens syfte, dvs. sökorden var noga utvalda 

för att besvara författarnas frågeställningar. De sökord som användes i CINAHL och PubMed 

var “diabetes mellitus type 2”, “telemedicine”, ”telehealth” och “self care”. Sökorden samt 

sökningen presenteras i tabell 1.  För att hitta passande sökord användes svenska MesH samt 

SveMed+. Systematiska litteratursökningar genomfördes i PubMed och CINAHL. Dessa 

databaser ansågs vara lämpliga eftersom litteraturen utgörs främst av vetenskapliga artiklar 

inom medicin och omvårdnad (Willman et al., 2016, s. 80–81). Vid sökning i PubMed 

användes så kallade ”MeSH-termer”, och i CINAHL ”subject headings”. Dessa var 

kombinerade med hjälp av boolska operatörer ”AND” och ”OR” vilket avgränsar eller 

breddar sökningen (Willman, Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016, s. 71). Artiklarna som 

valdes ut var peer-reviewed, detta för att säkerställa deras vetenskapliga kvalitét (Polit & 

Beck, 2012, s. 695–696). Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades. Artiklar på 

svenska och engelska togs med i urvalet. Åren begränsades till 2014–2019 för att enbart ta del 

av nyare forskning. Målgruppen begränsades till vuxna, “adult: 19–44 years”, ”middle aged: 

45–64 years”. 

 

Urval 

Sökningen resulterade i 11 artiklar i Cinahl och 44 i PubMed. Artiklarna valdes ut efter hur 

titeln svarade mot syfte med sökningen. Artiklar i dubbla upplagor sorterades bort. Vidare 

värderades innehållet av abstrakten i de vetenskapliga artiklarna. Totalt 28 artiklar lästes 

därefter i sin helhet och kvalitetsgranskades (Rosén, 2012, s. 437–438). I samband med 

kvalitetsgranskningen sorterades 10 artiklar bort som var av låg kvalité, ytterligare 5 artiklar 

sorterades bort då det visade sig vara pilotstudier. 
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Tabell 1. Redovisning av systematisk litteratursökning. 
Syftet med litteratursökningen: att undersöka hur telemedicin kan stödja patienter med T2DM i deras                   

egenvård. 

CINAHL 2019-09-06 Begränsningar:2014–2019, engelska, peer-reviewed, adult 19–44, middle aged 45–64. 

Söknr  *)  Söktermer  Antal träffar  Granskade Antal valda  
1  MH  "Diabetes Mellitus, Type 2" 53627     
2  MH  "Self Care+"  44541     
3  MH  "Telemedicine+" OR 

"Telehealth+"  
19589     

4   1 AND 2 AND 3  11  8 4  

PubMed 2019-09-06 Begränsningar:2014–2019, engelska, svenska, adult 19–44, middle aged 45–64. 

Söknr  *)  Söktermer  Antal träffar  Granskade Antal valda  
1  MSH  diabetes mellitus type 2 125199     
2  MSH  self care 52564     
3  MSH  telemedicine  25918     
4 MSH telehealth 25918   

5   1 AND 2 AND 3 OR 4 44  20 9 

MSH - Mesh termer i databasen PubMed, MH - Cinahl Headings (med expondering) termer i databasen Cinahl 

 

Kvalitetsgranskning 

De valda artiklarnas kvalitetsbedömdes med hjälp av olika kvalitetsgranskningsmallar för att 

öka trovärdigheten enligt Whittemore och Knafl (2005). De kvantitativa artiklarna granskades 

med hjälp av mallen från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 173–174). För granskning 

av de kvalitativa artiklarna användes SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik (Bilaga 5, SBU:s handbok, 2014). Granskningsmallarna 

innehåller frågor av olika karaktär liksom frågor angående beskrivning av urvalsförfarandet, 

datainsamlingen, analys samt forskarnas förförståelse. Frågorna användes för att granska 

studiens olika delar där varje ja-svar genererade ett poäng. Vid den slutliga bedömningen 

adderades poängen ihop till en slutsumma vilket, genom att dividera summan med det totala 

antalet besvarade frågor, omvandlades till en procentsats. Kvalitén på artiklarna bedömdes 

som: låg (60–69%), medel (70–79%) eller av hög kvalitet (80–100%) (Tabell 2). Artiklarna 

som hade ett index under 70% exkluderades från studien, trots sin eventuella relevans, 

eftersom de ansågs ha för låg kvalitet för att användas i denna studie (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011, s. 108). Anledningarna till dess låga kvalité var ofta beroende av flera 

faktorer. Exempelvis var vissa studier inte blindade, urvalen var inte randomiserade, 

grupperna var inte likvärdiga vid start eller så kan urvalen varit undermåligt beskrivna. I andra 

fall var data eller analys-mättnaden inte beskriven, eller så saknades beskrivningen av 

forskarnas förförståelse. Båda författarna läste igenom samtliga vetenskapliga artiklar först 

enskilt och sedan tillsammans för att minska risken för missförstånd. En sammanställning av 

de vetenskapliga artiklarnas innehåll presenterades i tabell 2.  
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Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=13) 
Författare, 

årtal, land 
Typ av studie Antal  

deltagare  
Metod  Huvudfynd Kvalitet 

Aikens et al. 

(2015), USA 

Kvantitativ 98 Kvasi- 

experimentell 

kontrollerad 

 

Interventionen handlade om att stödja  

deltagama med hjälp av IVR  

(interactive voice response) samt stöd  

från en fysisk person. Patienter med  

diabetes typ 2 upplever svårigheter  

med egenvård samt känner  

utanförskap och är psykologiskt  

nödställda.  

Stöd från en anhörig var till nytta i  

kombination med automatisk 

telemonitorering. 

 

Medel 

Bollyky et al. 

(2018), USA 

Kvantitativ 330 RCT Interventionen var ett webbaserat  

program i kombination med coaching. 

Resultatet visade en signifikant  

skillnad i blodglukosvärdena samt  

förbättrad empowerment hos personer 

med T2DM. Ytterligare  

livsstilscoaching kan vara en  

kostnadseffektiv intervention för att  

uppnå ytterligare glukoskontroll och 

viktminskning. 

 

Medel 

Fuji et al.  

(2015), USA 

 

Kvalitativ 59 Öppen riktad  

Intervju, 

Kvalitativ  

innehållsanalys 

Trots vissa potentiella positiva  

effekter till följd av PHR-användning  

(personal health records) finns det  

hinder som hämmar långvarig och  

effektiv användning över tid. 

Patientutbildning i användandet av  

programmet krävs för att öka  

engagemang vid användning av  

programmet. 

 

Medel 

Greenwood  

et al. (2015),  

USA 

Kvantitativ 90 RCT En e-hälsomodell som innehåller en  

komplett feedback-system med  

fjärrövervakning av blodsocker med  

asynkron dataanalys. Det visade en  

högre signifikant A1c-nivåer jämfört  

med vanlig vård. 

 

Medel 

Hanley et al.  

(2015), UK 

Kvalitativ 33 Semi- 

strukturerade  

intervjuer, 

kvalitativ  

innehållsanalys 

Telemonitorering av blodsocker, 

systoliskt blodtryck och vikt i  

primärvården är ett lovande sätt att  

förbättra diabeteshantering. 

 

 

Hög 

Litchman et al. 

(2017), USA 

Kvalitativ 22 Semi- 

strukturerade  

intervjuer, 

kvalitativ  

innehållsanalys 

DOC (diabetes online community)  

fungerar som en viktig  

informationskälla och stöd för  

individer med diabetes typ 2 samt kan 

vara en kostnadseffektiv strategi för  

att förstärka standard  

diabetesbehandling. 

 

Hög 

      

https://www.hindawi.com/67301407/
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Författare,  

årtal, land 

Typ av studie Antal  

deltagare  

Metod  Huvudfynd Kvalitet 

Lee et al.  

(2014), USA 

 

Mixad metod 20 Enkätstudie, 

deskriptiv  

statistik. 

 

Telehälsoprogrammet var  

fördelaktigt för att öka  

HbA1c-kontrollen. De flesta  

deltagarna var nöjda med  

telehälsotjänster, dock ville de inte  

betala för dessa. 

 

Medel 

Mamykina et al. 

(2016), USA 

  

Kvalitativ  15  Semi- 

strukturerade  

intervju, 

kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Mobile Diabetes Detective (MoDD) 

upplevdes som ett användbart verktyg för 

att engagera individer i självövervakning, 

reflektion och problemlösning. 

 

Hög  

Park et al. 

(2016),  

Australien 

 

Kvalitativ 28 Enkätstudie,  

Kvalitativ  

innehållsanalys 

  

De flesta deltagarna i studien ansåg 

att användande av surfplatta hade varit 

till hjälp i deras hantering av T2DM. 

 

 Hög 

Peng et al.  

(2016), USA 

Kvalitativ 18 Inspelade  

intervjuer,   

kvalitativ  

innehållsanalys. 

Interventionen var att använda sig av  

en mängd olika mobilapplikationer i  

syfte att främja egenvård. Fyra teman  

identifierades enligt följande: 

 (1) upplevda hinder: visste  

inte om att det fanns en app, teknisk  

okunskap, de var redan nöjda med  

deras befintliga metod för kontroll,  

ingen rekommenderade de att använda 

en app och att de inte ville ta ansvar  

över sina handlingar. (2) upplevda  

fördelarna med önskade egenskaper  

hos diabetes självhanteringstjänst.  

(3) facilitatorer för att motivera till 

användning och (4)  

informationsdelning med familj,  

vänner och vårdpersonal. 

 

Medel  

Shane- 

McWhorter et  

al. (2014), USA 

Kvantitativ 125 Icke  

randomiserad 

properspektiv 

observations 

studie 

 

Telemonitorering förbättrade 

kliniska resultat och kan vara ett  

användbart verktyg för att förbättra  

hantering av sjukdomen och vård av  

patienter med diabetes och / eller  

hypertoni. 

 

Medel 

Tenson et al. 

(2017), Brazil  

Kvantitativ  134 RCT Interventionen var att främja egenvård 

via telefon- och sms-kontakt. Det visade 

en signifikant skillnad i mängden 

glykerat hemoglobin (p = 0,006) och i det 

systoliska blodtrycket (p = 0,031), som 

var högre i kontrollgruppen. 

Förutom att det var billigt och lätt att 

utveckla övervakningsrutiner för 

personer med diabetes, påverkade 

interventionen den biokemiska profilen 

positivt. 

 

 

 

 

 Hög 
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Författare,  

årtal, land 

Typ av studie Antal  

deltagare  

Metod  Huvudfynd Kvalitet 

Wild et al. 

(2016), UK 

  

Kvantitativ  321  RCT  Interventionen var att rapportera in sina 

kliniska värden via webben. 

Återkopplingen skedde via telefon. 

Kliniskt viktiga förbättringar  

i kontrollen av blodsocker hos  

patienter med typ 2-diabetes påvisades. 

 

 Hög 

 

Analys 

Analysprocessen baserades på Whittemore och Knafls (2005) metodartikel vilket beskriver 

hur metoden är lämplig vid kunskapsöversikter där studier med olika studiedesign ska 

analyseras. De valda artiklarna lästes upprepade gånger, individuellt av författarna, och 

sammanställdes sedan. Detta för att säkerställa att artiklarna uppfattats på samma sätt och 

inget missförstånd har skett. Analysprocessen inleddes med datareduktion (Whittemore & 

Knafl, 2005) där författarna sammanfattade och översatte varje artikel till svenska samt 

identifierade dess huvudfynd. Textenheter som besvarade frågeställningarna togs ut och 

kodades med olika färger. Detta gjordes med hjälp av en matris i syfte att skapa en översikt 

över datan. Textenheterna kontrollerades ett flertal gånger mot primärkällan för att säkerställa 

dess trovärdighet (Whittemore & Knafl, 2005). Nästa steg i analysprocessen enligt 

Whittemore och Knafl (2005) var att jämföra datan. Likheter och olikheter urskildes och 

delades in i faktorer som framkom från respektive frågeställning för att lättare få en överblick 

av resultatet. För att öka studiens bekräftelsebarhet kontrollerades att data från slutsatser och 

sammanfattningar stämde överens med primärkällan. Det var viktigt att undvika en tolkande 

beskrivning av mönster i sammanfattningen av analysdatan (Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Resultat 

Analysen inkluderade tretton artiklar varav sex var kvantitativa studier, sex kvalitativa samt 

en artikel använde sig av mixad metod. Resultatet presenteras nedan utifrån respektive 

frågeställning. Tabell 3 visar vilka faktorer som beskrivs utifrån första frågeställningen Vilka 

telemedicinska lösningar finns att tillgå?  
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Tabell 3. Vilka telemedicinska lösningar finns att tillgå? (n=5) 
Författare,  

årtal, land 

Webb Telefon SMS 

(textmedd.)  

Mob. App.  Spec. utv. enhet  

Aikens et al. 

(2015), USA 

  

 

 

X  
 

   

 

 

Bollyky et al. 

(2018), USA 

 

X  

 

 

  
 

 

Fuji et al.  

(2015), USA 
 

 
 X   

 

 

 

Greenwood et 

al. (2015),  

USA  

X  X  X    

Hanley et al.  

(2015), UK 

 

X  

 

    

Litchman et al. 

(2017), USA 

 

X  

 

   

 

 

Lee et al.  

(2014), USA 

 

X  

 

   
 

  

Mamykina et  

al. (2016),  

USA 

  

X    X  

 

 

Park et al.  

(2016), AUS 

 

 

 

  
X 

  

 

Peng et al.  

(2016),  

USA 

 

   X    

Shane- 

McWhorter et 

al. (2014),  

USA 

 

 

 

X     X    

Tenson et al. (2017), 

Brazil 

 

 

 

 X X   

Wild et al. (2016), 

UK 

  

X  

 

 X    

 

 

Vilka telemedicinska lösningar finns att tillgå? 

Resultatet av den genomförda litteraturstudien visade att de mest förekommande 

telemedicinska lösningarna var webbaserade (Wild et al., 2016; Mamykina et al., 2016; 

Bollyky et al., 2018; Peng et al., 2016; Hanley et al., 2015; Lee et al., 2014, Litchman et al., 

2017). I dessa telemedicinska lösningar kunde användaren rapportera in kliniska värden som 

https://www.hindawi.com/67301407/
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granskades. Feedback och hjälp med problemlösning som till exempel påminnelse att ta sina 

mediciner, fysisk aktivitet, rådgivning kring kosten gavs vid avvikande värden, antingen 

genom programmet eller personal (Wild et al., 2016; Mamykina et al., 2016; Bollyky et al., 

2018; Peng et al., 2016; Hanley et al., 2015; Lee et al., 2014). Telemedicinska lösningar hade 

också funktionen av att verka som socialt stöd genom ett forum (Litchman et al., 2017). 

Telemedicin via telefon användes som uppföljning, stöd och feedback (Tenson et al., 2017; 

Wild et al., 2016; Greenwood et al., 2015; Aikens et al., 2015; Shane-McWhorter et al., 

2014). Textmeddelandefunktionen användes som ett stöd i egenvården genom att via 

meddelanden ge utbildning, feedback och påminnelse från speciella coacher eller 

sjuksköterskor (Tenson et al., 2017; Mamykina et al., 2016; Greenwood et al., 2015). 

Mobilanpassande applikationer användes i syfte att förbättra egenvården och till hjälp att göra 

medvetna val genom påminnelser om exempelvis fysisk aktivitet, kost och andra faktorer som 

påverkar egenvården positivt, samt att ge en ökad kunskap i hantering av sjukdomen (Park et 

al., 2016; Peng et al., 2016; Fuji et al., 2015). 

I artikeln av Shane-McWhorter et al. (2014) användes en speciellt utvecklad enhet med 

pekskärm som mätte blodtryck och puls. Patienter fick manuellt föra in glukosvärden och vikt. 

Detta gjordes två gånger per vecka tillsammans med uppgifter angående deras mående och 

ifall medicinering skedde enligt ordination. Värdena som angetts analyserades och patienter 

fick därefter information om hälsofrämjande faktorer, såsom hälsosam kost, medicinintag, 

fysisk aktivitet och stressminskning. Ytterligare en funktion fanns där patienten genom 

interaktivt röstsvar (IVR) tog emot samtal eller ringde själva, fick identifiera sig och sedan 

svara på frågor om de till exempel tagit sin medicin. 

 

Nedan presenteras resultatet av frågeställning två, Hur kan telemedicin verka stödjande för 

personer med T2DM samt frågeställning tre, Vilka hinder finns för användandet av 

telemedicin? I Tabell 4 visas en översikt över de faktorer framkommit och som beskrivs i 

brödtexten. 
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Tabell 4. Översikt över faktorer relaterade till fråga två och tre  
 Hur kan telemedicin verka stödjande för personer med T2DM? 

 
Vilka hinder finns för användande av 

telemedicin? 

Författare, 

årtal, land 

Ökad 

empower

ment 

Bättre 

kliniska 

värden 

Positiva 

livsstilsförändringar  

Kostnadseffektivitet Bristande 

datakunskap  

Bristande 

motivation och 

engagemang   
Aikens et al.,  

(2015), USA  

  
   X 

 

    

Bollyky et al. 

(2018), USA 

 

X X   

. 

 

 
 

Fuji et al.  

(2015), USA 
X X  X 

 

 

  

 

 

X  

 

 

X  

Greenwood et 

al. (2015),  

USA 

 

X  X       

Hanley et al.  

(2015), UK 

 

X X   

 

  

Litchman et al. 

(2017), USA 

 

X X  

 

 

 

   

 

Lee et al.  

(2014), USA 

 

  X X  
 

 

Mamykina et  

al. (2016),  

USA 

  

 
X X 

 

    

Park et al.  

(2016), AUS 

 

X 
 

X 

  

 

 

X 

  

 

Peng et al. 

(2016), USA 

 

  X   X X  

Shane- 

McWhorter et 

al. (2014),  

USA 

 

 X      

 

 

Tenson et al. 

(2017), 

Brazil 

  

 X X X X  

 

   

Wild et al. 

(2016), UK 

  

  X X  X  
 

 

 

Hur kan telemedicin verka stödjande för personer med T2DM? 

Personerna i studierna beskrev hur deras empowerment ökade när de kände sig mer 

motiverade och stödda i att genomföra sin egenvård. Personerna kände sig mer informerade 

och att de fått ökade kunskaper i hur de själva kan förbättra sina kliniska värden med hjälp av 

https://www.hindawi.com/67301407/
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egenvård (Tenson et al., 2017; Park et al., 2016; Bollyky et al., 2018; Lichman et al., 2017; 

Hanley et al., 2015; Greenwood et al., 2015; Fuji et al., 2015). I artiklarna av Mamykina et al. 

(2016) och Lee et al. (2014) beskrevs hur personernas medvetenhet över sina egna förmågor 

ökade och insikten för vilka behoven var. De blev mer engagerade i sin hälsa och såg över 

sina dagliga rutiner när de märkte hur kost, motion och även sömn påverkade glukosvärdet. 

Stöd från fysisk person i kombination med telemedicin visade sig öka empowerment 

ytterligare. I Aikens et al. (2015), kom stödet från en anhörig, i Wild et al. (2016), Tenson et 

al. (2017) och Hanley et al. (2015) hade deltagarna stöd från en sjuksköterska. I Peng, Yuan 

och Holtz (2016) hade personerna stöd från en läkare. Stöd från en diabetesutbildad coach 

användes i studierna av Bollyky et al., (2018), Peng, Yuan & Holtz, (2016) och Greenwood et 

al., (2015). En av artiklarna visade på betydelsen på stöd i form av ett forum där personer med 

T2DM delade erfarenheter (Lichman et al., 2017). 

Litteraturstudiens resultat från användning av olika telemedicinska lösningar var bättre 

kliniska värden. Förbättrade värden i Hba1c och glukos kunde ses i de flesta studier (Tenson 

et al., 2017; Wild et al., 2016; Mamykina et al., 2016; Bollyky et al., 2018; Lichman et al., 

2017; Hanley et al., 2015; Greenwood et al., 2015; Fuji et al., 2015; Lee et al., 2014; Shane-

McWhorter et al., 2014). Förbättringar i blodtryck kunde även ses i studierna av Wild et al. 

(2016), Hanley et al. (2015), Lee et al. (2014) och Shane-McWhorter et al. (2014). 

Viktförbättringar påvisades av Fuji et al., (2015), Lee et al., (2014) och Shane-McWhorter et 

al., (2014). Förbättring avseende blodfetter redovisades i artiklarna av Tenson et al. (2017) 

och Fuji et al. (2015). 

Interventionerna som beskrivs i artiklarna av Tenson et al. (2017), Park et al. (2016), Wild et 

al., (2016), Mamykina et al. (2016), Peng et al. (2016), Fuji et al. (2015) och Lee et al. (2014) 

resulterade i positiva livsstilsförändringar såsom viktnedgång, ökad fysisk aktivitet och en 

hälsosammare kosthållning som effekt. Deltagarna blev mer medvetna om hur deras 

förändringar påverkade T2DM. Slutsatser som att programmet stimulerade egenvården och att 

deltagarna kände sig stöttade och motiverade till att genomföra gynnsamma livsförändringar 

drogs. 

Kostnadseffektivitet nämns som en positiv effekt i artiklarna av Tenson et al. (2017), Wild et 

al. (2016) och Aikens et al. (2015), då de utförda interventionerna krävde relativt liten ökning 

av klinikernas arbetsbelastning. Tenson et al. (2017) beskriver kostnadseffektivitet förknippat 

till ökad kunskap om sjukdomen. Med ökad kunskap och självkännedom kan mer ansvar för 
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sjukdomshantering läggas över patienten, vilket medför att uppföljningen av patienten 

underlättas och det krävs bland annat ett färre antal besök på hälsocentralen. Detta leder till 

bättre självhantering av sjukdomen samt ökat ansvarstagande bland patienterna. Detta i sin tur 

leder till en mindre arbetsbelastning på vården. Wild et al. (2016) kopplar kostnadseffektivitet 

till reducerad sjukhusvistelse. Interventionen som omfattar telemedicin ger snabbare resultat, 

därmed minskar behov av sjukvården samt kostnader, menar Wild et al. (2016). Aikens et al. 

(2015) beskriver samband mellan ökad självhantering av sjukdomen bland patienterna och 

minskad belastning på sjukvården, därmed minskad kostnad. Aikens et al. (2015) skriver att 

belastningen på sjukvården minskade med 25% per vecka bland personer som fick stöd i 

självhantering av kroniskt tillstånd, jämfört med personer som saknade sådant stöd.  

 

Vilka hinder finns för användande av telemedicin? 

Bristande motivation och engagemang har visat sig vara ett hinder för användande av 

telemedicinsk teknik enligt flera studier (Park et al., 2016; Peng et al., 2016; Fuji et al., 2015). 

Avsaknad av adekvat användarutbildning (Park et al., 2016, Peng et al., 2016), brist på vilja 

att ta eget ansvar, ovetskap om telemedicin, brist på tid och engagemang samt beskrevs som 

ett hinder (Peng et al., 2016). Bristande datakunskaper var ett hinder som nämns i artiklarna 

av Peng et al. (2016), Park et al. (2016) samt Fuji et al. (2015). Sjukdom och familjerelaterade 

orsaker, glömda inloggningsuppgifter, trasig dator, dålig internetuppkoppling, svårigheter att 

göra det till en vana beskrivs som hindrande faktorer i artikeln av Fuji et al. (2015). En del av 

deltagarna i artikeln av Fuji et al. (2015) såg ingen förtjänst med att använda telemedicin för 

att de ansåg sig inte vara tillräckligt sjuk för att användande skulle göra någon nytta, eller 

saknade tillit för sekretessen. Ovilja att betala för tjänsten beskrivs som ett hinder i artikeln av 

Lee et al. (2014) 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur telemedicin kan stödja patienter med T2DM i 

deras egenvård. För att finna svar på frågan har vi använt oss av tre frågeställningar. Vilka 

telemedicinska lösningar finns? Hur kan telemedicin verka stödjande för personer med 

T2DM? och Vilka hinder finns för användandet av dessa?  
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Litteraturstudiens resultat visade att webbaserade telemedicinska lösningar användes mest. 

Det handlade om stöd i form av forum, säkra webbsidor där deltagarna kunde föra in sina 

värden, få respons och stöd. Att webbaserade lösningar var frekvent använda kan bero på att 

den typen av forum stöds på många olika enheter som används dagligen av de flesta 

människor. Litteraturstudiens resultat tyder på att oavsett vilken telemedicinsk lösning som 

används så är målet att öka patientens empowerment och på det sättet kunna främja hälsa. 

Liknande resultat kunde ses i studien av Lettieri et al. (2015) som beskriver hur 

telemedicinska lösningar genom att öka tillgängligheten till vården därmed även stärker 

patienternas empowerment. Litteraturstudiens resultat tyder på att telemedicin stärkte 

personernas empowerment och gav bättre kliniska värden. Empowerment är den effekt som 

författarna anser vara av störst betydelse då den kan ses som en grundsten i patienternas 

egenvård. De positiva effekterna visade sig stärkas ytterligare när de hade stöd från en fysisk 

person. Resultatet i denna litteraturstudie visade även att ökad kunskap i egenvård och 

sjukdomskännedom ledde till ökad empowerment, i likhet med artikeln av Sigurdardottir, 

Benediktsson och Jonsdottir (2009) som beskriver hur identifiering av egenvårdsbehov gjorde 

vården patientanpassad genom fokus på frågor relevanta för varje unik individ. 

Sjuksköterskan kan med stöd av telemedicin, å andra sidan, i tidigt skede ingripa, hjälpa och 

motivera patienten och därmed troligen bidra till ökad känsla av egenkontroll (empowerment) 

(Cherry, Moffatt, Rodriquez & Dryden, 2004). Sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa hos 

patienten, samt att tillgodose patientens behov av kunskap för att på bästa sätt kunna sköta sin 

sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2010, s. 6–10). Utifrån detta dras slutsatsen att det är 

viktigt för sjuksköterskan att känna till och kunna informera om de resurser som finns att 

tillgå. Telemedicin, i sin tur, fungerar som ett stöd för patienten samt ger tillgång till relevant 

information och kunskap. Med ökad kunskap hos patienten kring sjukdomen ökar patientens 

känsla av kontroll samt känsla av trygghet i egenvården. Bättre egenvård, som till exempel 

fysisk aktivitet, kan i sin tur leda till minskad sjukhusvistelse som följd av reducerade 

komplikationer (Socialstyrelsen, 2018). 

Behovet av fungerande egenvård som denna litteraturstudie syftar på kan tolkas ut Orems 

egenvårdsteori. Enligt Orem (1985) innebär egenvård aktiviteter som den enskilde patienten 

initierar och utför i syfte att uppehålla liv, hälsa och välbefinnande. Utvecklingen av 

egenvårdsförmågan påverkas av förhållanden och olika faktorer i miljön. Egenvårdsprocessen 

kan delas in i två faser, där den ena fasen handlar om bedömningen som personen gör 

angående sin egen situation och som leder till ett beslut om vad som behöver göras för att 
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uppnå ett bestämt mål. Den andra fasen omfattar de handlingar som utförs av personen för att 

nå det identifierade målet. Kunskap och förmåga att lära är grunden i människans möjligheter 

att kunna utföra egenvård på ett bra sätt. Orem (1985) skiljer på utåtriktade och inåtriktade 

egenvårdshandlingar. Utåtriktade egenvårdshandlingar innebär handlingar som utförs för att 

söka kunskap, stöd och resurser, medan inåtriktade egenvårdshandlingar är inriktade på egna 

känslor, tankar och reaktioner (Orem, 1985). Telemedicin kan genom att synliggöra 

handlingens konsekvenser hjälpa personen att få kunskap som behövs för att sätta upp mål, 

välja adekvata åtgärder och sedan utvärdera effekter av dessa. Författarnas slutsats utifrån 

resonemanget är att med hjälp av telemedicin kan egenvården utföras mer självständigt då 

patienten därigenom kan erhålla både kunskap, vägledning och stöd på distans. Telemedicin 

utvecklar även patientens förmåga att se vilka vinster egenvårdsinsatserna medför. 

Studiens resultat visade att stöd från en fysisk person hade en positiv effekt på egenvården i 

kombination med telemedicin. Artiklarna av Turner, Larsen, Tarassenko, Neil och Farmer 

(2009) samt Franc et al. (2011) visar att en personligt vald stödperson motiverar patienten till 

en bättre egenvård än en slumpmässigt vald stödperson. Artikeln av Carpenter, DiChiacchio 

och Barker (2018) beskriver att peer-coachning ger resultat som bättre själveffektivitet och 

bättre kunskaper om självhantering. Även i artikeln av Zhanga, Yanga, Suna, Fisherb och 

Suna (2015) beskrivs peer-coachning-interventioner ha signifikant positiv effekt för personer 

med T2DM. Slutsatsen är att stöd i form av fysisk person är en viktig faktor för användandet 

av telemedicin. Det kan handla om att en sjuksköterska eller en annan person informerar 

patienten om vilka telemedicinska hjälpmedel som faktiskt finns att tillgå. Tekniskt hur dessa 

används och vilken nytta det tillför den enskilda patienten. Hur och i vilken form patienten 

behöver stöd är individuellt. Telemedicin är ett bra hjälpmedel för patienter med T2DM, men 

kan inte helt ersätta den traditionella vården.  

Litteraturstudiens resultat visade på en förbättring av kliniska värden, bland annat Hba1c. 

Detta visas även i artiklarna av Cui, Wu, Mao, Wang och Nie (2016), Wang et al. (2016) samt 

Lee, Chan, Chua och Chaiyakunapruk (2017). Medan det, i sex av de valda artiklarna, i 

studien visade på en förbättring även på blodtryck så finns kontrasterande resultat i annan 

forskning. Cui et al. (2016) och Lee et al. (2017) kunde till exempel inte påvisa förbättring av 

uppmätta blodtryck. Ingen förbättring av vikt kunde ses i artikeln av Cui et al. (2017) medan 

en signifikant minskning av vikt kunde ses i artikeln av Sigurdardottir et al. (2019). Även 

förbättringar avseende blodfetter kunde ses i Wang et al. (2016). Slutsatsen är att telemedicin 

är ett bra hjälpmedel som ökar motivationen till egenvård och därmed påverkar de kliniska 
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värden positivt. 

Positiva livsstilsförändringar i allt från ändrade kostvanor till sömnrutiner påvisades i denna 

litteraturstudies resultat i likhet med studien av Nuti et al. (2015) och Young et al. (2014). 

Långsiktiga livsstilsförändringar är viktiga i hanteringen av diabetes och motiveras samt 

underlättas med hjälp av användande av telemedicin (Nuti et al., 2015; & Young et al., 2014). 

I likhet med dessa artiklar drar författarna slutsatsen att yttre faktorer påverkar människan och 

behoven varierar, exempelvis kräver personen ibland mer sömn, ibland behövs det ett större 

energiintag. Varje enskild person har sina unika behov och en dag kan skilja sig från en annan 

(Aspegren Pagels, 2004). Med hjälp av telemedicin kan personen se helheten i sin vardag och 

genom positiva livsstilsförändringar påverka sin hälsa.  

Det poängteras att egenvård är en viktig del av behandlingen för att bevara och främja hälsan 

(International diabetes federation, 2019). Litteraturstudiens resultat visade att egenvård och att 

genomföra livsstilsförändringar vid T2DM kräver motivation och vilja hos patienten. Utifrån 

litteraturstudiens resultat förstår man vikten av att motivera patienten att ta eget ansvar över 

sin hälsa. Maslow (1970, s. 51–53) beskriver människans ständiga strävan efter att 

tillfredsställa behov av olika slag. Motivation till behovstillfredsställelse leder till en faktisk 

handling. Det handlar både om fysiska behov men även om andliga och psykosociala, som 

trygghet, uppskattning av sig själv och andra. Motivation baseras även på sökandet efter 

mening. Om en person känner sig uppskattad så leder det på en positiv effekt på känslan av 

kompetens, kapacitet och eget värde. Motsatsen resulterar i känsla av hjälplöshet och 

misslyckande. Maslow (1970, s. 30–34) skriver att vi växer när vi upplever det positiva och 

utvecklas. Utmaningen blir att våga göra en faktisk handling som är beroende av egen 

kapacitet och tillit. Studiens resultat kan tolkas som att med stöd av telemedicin växer både 

tillit till sin egen förmåga samt känsla av trygghet. Detta resulterar i att personen vågar ta 

steget och utsätta sig för något nytt, som till exempel en livsstilsförändring. Genom att lyckas 

med något nytt växer personens empowerment, personen blir tryggare i sig själv och blir 

motiverad till att ta ansvaret över sin egen hälsa.  

Litteraturstudiens resultat visade att användning av telemedicin leder till en besparing för 

primär- och sjukvården genom patientens eget ansvarstagande, ökad kunskap om sjukdomen 

samt ökad självkännedom. Det finns även studier som handlar om andra kroniska tillstånd 

som visar på att en bättre tillgång till vården, till exempel att telemedicin möjliggör vård på 

avstånd, minskar komplikationer och därmed kostnader (Finkelstein, Speedie & Potthoff, 
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2006). Telemedicin är även kostnadseffektivt för patienten, då det spar på, ibland långa och 

därmed kostsamma resor, och som kanske dessutom leder till att patienter inte söker den vård 

denne behöver på grund av just detta (Doarn och Merrell, 2018). Författarnas slutsats är att 

användande av telemedicin är kostnadseffektivt för såväl vårdgivare som patient.  

I resultatet visade det sig att det största hindret för användandet av telemedicin vara brist på 

engagemang och motivation. Alvarado et al. (2017) skriver i sin systematiska översikt att det 

största hindret för användandet av telemedicin är brist på engagemang vid användning av 

telemedicin. Även bristande datakunskap visade sig hindra användningen av telemedicin. För 

att kunna motivera patienterna till användning och förmedla nödvändig kunskap, bör det 

finnas utbildad personal som är villig att ta till sig kunskap om telemedicin som kan förmedlas 

vidare till patienterna (Christensen & Hewitt-Taylor, 2006). Christensen och Hewitt-Taylor 

(2006) skriver i sin studie om vikten för patienten att kunna ta del av sin hälsodata för att 

stärka dennes förmåga till egenvård. Slutsatsen av detta är att sjuksköterskans stödjande roll 

blir att förmedla kunskap om individuellt anpassade verktyg, vägleda och stödja patienten i 

användandet av telemedicin samt informera om vilka möjligheter telemedicin skulle kunna 

innebära för patientens hälsa.  

 

Intervention 

Utifrån litteraturstudiens resultat framkom det att deltagarna var i behov av stöd för att kunna 

hantera vardagen med en kronisk sjukdom. Sjuksköterskor kan stödja patenten, patientens 

empowerment, genom att ge individanpassad utbildning och information för att minska det 

lidande som kan uppstå. Då egenvård är den mest betydande faktorn i behandlingen av 

diabetes är telemedicin ett bra hjälpmedel. Telemedicin skapar möjligheten till att bland annat 

visualisera förändringar, samband, samt tillgång till information och stöd på distans. Att 

bygga upp tro på sin egen förmåga samt ett förtroende för vårdpersonal hos patienterna och 

skapa en personlig relation är en grundläggande del i en bra start för egenvården (Heo et al., 

2008). En studie av Kettunen et al. (2001) beskriver vikten av att respektera personens 

erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Samtidigt som sjuksköterskans kunskaper fanns 

tillgängliga för deltagarna, för att kunna stärka deras egna kunskaper ytterligare, kunde 

deltagarna skapa sig förståelse om sin situation vilket gav dem en möjlighet till att påverka 

situationen (Kettunen et al., 2001). Sådant förhållningssätt ger patienterna möjligheten att 

uppleva frihet att kunna diskutera sina bekymmer, upplevelser, rädslor och tankar, vilket är 

grunden i relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Patienten och sjuksköterskan kan ha 
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olika föreställningar om hur engagemanget kring egenvård ska se ut.  Viktigt att som 

sjuksköterska vara medveten om det och lyfta fram detta tidigt i mötet med patienten för att 

undvika missförstånd samt öka möjligheten att uppnå målet med egenvården (Eldh et al., 

2006). Patienterna vill känna sig delaktiga i diskussionen om deras egenvård, de vill att den 

ska vara relevant för deras unika situation samt att de själva ska kunna påverka sin egen 

situation.  

Genom att använda sig av detta förhållningssätt i mötet med patienterna, samt med hjälp av 

telemedicin kan sjuksköterska hjälpa patienterna att lättare kunna hantera de nya 

utmaningarna i livet som har uppkommit på grund av det kroniska tillståndet, samt stärka 

patientens empowerment och egenvård.  

 

 

Metoddiskussion  

Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är begrepp som används för att 

bedöma en studies kvalitet (Lincoln & Guba, 1985, refererad i Wallengren & Henricsson, 

2015, s.487). Arbetets trovärdighet har stärkts då det har granskats av studiekamrater och 

handledare vid flertalet tillfällen och har därefter ytterligare bearbetats (Wallengren & 

Henricsson, 2015, s.487–488). Kvalitetsgranskningen gjordes av båda författarna enskilt och 

resultatet diskuterades därefter för att ge kvalitetsgranskningen större tyngd. Författarna var 

medvetna om sin ovana att granska artiklar och riskerna för felbedömningar i samband med 

detta. Ett kritiskt förhållningssätt och förståelse av innebörden av de frågor och aspekter som 

tas upp vid granskningen är viktigt. Till de artiklar som exkluderats på grund av låg kvalitet, 

finns motivering i metoddelen (Whittemore & Knafl, 2005). Författarna diskuterade sin egen 

förförståelse i ämnet för att medvetandegöra sina egna värderingar och undvika att överföra 

tolkningar till arbetet, detta stärker pålitligheten (Polit & Beck, 2012. s. 585; Wallengren & 

Henricsson, 2015, s.488). I en integrerad studie ska helst all relevant data ingå för att resultatet 

ska bli opartiskt och korrekt. Författarna var medvetna om att val av sökord och inklusions-

/exklusionskriterier kunde påverka resultatet. Bland annat begränsningar av ålder kan innebära 

att relevanta artiklar därigenom uteslutits. Artiklar som svarar mot studiens syfte kan ha 

sorterats bort vid läsning av titel och abstrakt i de fallen syftet speglades otydligt i dessa. För 

att undvika publikationsbias användes två databaser då variation av källor vid 

litteratursökning är viktigt enligt Whittemore och Knafl (2005). Sökningarna finns 

presenterade i tabell och i löpande text för att andra ska kunna återskapa och kritiskt granska 
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detta. Översättningen av textenheter hade möjligtvis kunnat orsaka att data förlorades och viss 

tolkning kunde ha skett på grund av bristfälliga kunskaper i språket, detta i sin tur hade kunnat 

bidra till att studiens trovärdighet påverkades. Enligt Whittemore och Knafl (2005) är det 

viktigt att återgå till primärkällan i varje moment av analysen för att minimera risken att 

förlora data. De översatta enheterna jämfördes med primära data (i originalspråket) upprepade 

gånger och vid varje steg av analysen.  

Bekräftelsebarhet stärks genom flera faktorer, att förförståelsen är beskriven, att 

studiekamrater och handledare läste arbetet samt att analysprocessen är beskriven 

(Wallengren & Henricsson, 2015, s.488).  

Överförbarhet är det sista begreppet och innebär att resultatet kan gälla även för andra 

sammanhang eller situationer. För att bedöma resultatets överförbarhet ska trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet vara uppfyllda (Lincoln & Guba, 1985, refererad i Wallengren & 

Henricson, 2015, s.488). Författarna anser att resultatet är överförbart till andra grupper och 

till en annan kontext, då många sjukdomar ställer krav på egenvård och ökad kunskap kring 

sjukdomen och behandling. Det är överförbart till andra grupper där egenvård är en viktig del 

av behandlingen.  

 

Slutsats 

Telemedicin kan vara till nytta för såväl patienter som personal, och kan leda till att målen för 

omvårdnaden lättare kan uppnås, genom att öka motivationen till egenvård, ge ökad kunskap 

om sjukdomen, dess behandling, samt synliggöra positiva effekter av egenvården. Författarna 

tror att studien kan bidra till att uppmärksamma de hälsomässiga fördelar med användning av 

telemedicin och därmed minska risker för komplikationerna relaterade till T2DM, samt verkar 

främjande för patientens känsla av kontroll över sjukdomen och delaktighet i sin egen vård. 

Användandet av telemedicin kan leda till färre sjukdagar samt minska behovet av sjukvård på 

orsakat av T2DM. Detta skulle leda till minskade kostnader på samhälls- såväl som 

individnivå. Telemedicin kan minska belastningen på hälsocentraler och göra vården mer 

tillgänglig för patienten oavsett avstånd. Telemedicin kan användas av sjuksköterskan för att 

motivera patienterna till egenvård, öka vårdens tillgänglighet, stärka patientens empowerment 

och därmed främja hälsa. 
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Vi tror att den telemedicinska tekniken för personer med diabetes kommer att utvecklas en hel 

del framledes, att bli mer användarvänlig. För att patienter och personal som ska kunna 

använda sig av tekniken, krävs utbildning och kunskap i området, då det har visat sig att 

okunskap är ett hinder för användandet. Patienterna behöver dessutom känna sig trygga i så 

väl sekretess som att överrapporteringen genomförs korrekt och att feedbacken fungerar som 

den ska. Utformningen av hur stor del av behandlingen som ska ske genom telemedicin bör 

vara personligt anpassad efter patientens unika behov, beroende av sjukdomsbild och vana att 

använda sig av tekniken. Telemedicinska lösningar i klinisk praxis kan fungera som ett stöd 

som ökar patienters empowerment och leder till en bättre och friare egenvård. För vidare 

forskning anser författarna att de telemedicinska lösningarna både kommer och behöver 

utvecklas ytterligare med hänsyn till patienternas önskemål.  
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