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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva patienters upplevelse av 

telerehabilitering, närmare bestämt fysioterapeutisk intervention genom 

distanskontakt via videolänk. Den valda metoden var en kvalitativ litteraturstudie. 

Studiernas evidens graderades med metod beskriven av SBU. En beskrivande 

innehållsanalys av de inkluderade studiernas resultat gjordes, enligt anvisningar av 

Friberg. Som resultat framträdde ett övergripande tema med fem kategorier. Temat 

var Videomöte en möjlighet när den utgår från individens behov. Kategorierna var: 

Kompetent och erfaren fysioterapeut tillgänglig, Behandling tillgänglig i hemmet, 

Egen resursökning ger ökad empowerment, Relationer på distans, Teknisk 

utrustning.  

Slutsatsen visar att både positiva och negativa upplevelser finns beskrivna. 

Telerehabilitering möjliggör en professionell behandling där patientens 

empowerment kan öka. Individuellt anpassat stöd är viktigt, både vad det gäller den 

fysioterapeutiska behandlingen och hur tekniken används. Teknik som fallerar kan ge 

en negativ upplevelse. Telerehabilitatering har begränsningar både i fysioterapeutens 

möjligheter till undersökning och begränsningar i vad som syns på videon. Det är 

viktigt att ta hänsyn till aspekter gällande personlig integritet. 

 

Keywords: patient experience, video, in real time, physical therapy modalities, 

telerehabilitation, qualitative research 
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Abstract 

The aim of this study was to explore and describe patients experiences of 

telerehabilitation, more specific physical therapy modalities by distance in real-time 

video communication. The chosen method was performing a qualitative literature 

study. The studies were graded regarding evidens with a method described by 

Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social 

Services. A descriptive content analysis of the included studies result was performed, 

according to instructions by Friberg. In the result one theme with five underlying 

categories emerged. 

The theme was: Videomeeting is a possibility when it takes ground from the 

individuals needs. The five categories were: Competent and experienced physical 

therapist is available, Treatment available at home, Increased personal resources 

leads to increased empowerment, Relations at distance, Technical equipment.  

Conclusion shows that both positive and negative experiences are described. 

Telerehabilitation can make it possible to give a professional treatment where the 

patients empowerment may increase. Individual support is important, both according 

to the physical therapy modality and to the usage of technology. Technology that 

fails can give a negative experience. Telerehabilitation has its limitations both in the 

physiotherapist’s possibilities for examination and in what is visible in the video. It is 

important to take notice to personal integrity aspects. 

 

Keywords: patient experience, video, in real time, physical therapy modalities, 

telerehabilitation, qualitative research 
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1 INLEDNING 

I Sverige och västvärlden förändras demografin mot en allt mer åldrande befolkning. Den 

demografiska förändringen sker i många delar av världen och WHO i Europaregionen har 

därför gjort ett policyramverk kring hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2015). Eftersom 

procentuellt sett färre arbetsföra människor ska sörja för en god vård åt allt fler, blir det allt 

viktigare att hela befolkningen har en god hälsa. Hälsa hos individen ses som en samhällelig 

resurs men det finns stora ojämlikheter i möjligheterna för individen att uppnå en god hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). En möjlig strategi för att uppnå jämlik god hälsa hos 

befolkningen är att använda digitaliseringens alla möjligheter, som kan beskrivas som e-hälsa.  

Det finns en vision om att Sverige skall bli bäst i världen på e-hälsa år 2025 (Regeringen, 

2016). Regeringen i Sverige uppmanar till att använda e-hälsa för att nå målet god hälsa i hela 

befolkningen. E-hälsa är ett brett begrepp som innefattar många olika digitala verktyg. De 

olika digitala verktygen kan användas på olika sätt och har sina möjligheter och 

begränsningar. Det finns forskning som visar på att patienter önskar använda digitala verktyg i 

sin rehabilitering (Wentink, Prieto, de Kloet, Vliet Vlieland, & Meesters, 2018). Det finns 

diskussioner om huruvida alla i samhället kan ta till sig den tekniska utvecklingen. I en studie 

undersöktes förväntan hos äldre i Sverige på befintliga och framtida web-baserade  

e-hälsotjänster och mobila hälsoapplikationer. Resultatet visade på en positiv förväntan på 

psykosociala utfall. Det fanns en korrelation mellan ökande ålder och sjunkande förväntan 

gällande positiva psykosociala utfall (Wiklund Axelsson, Nyberg, Näslund & Melander 

Wikman, 2017). 

Författarna till en systematisk översiktsartikel som undersökte patientnöjdhet och effekt vid 

användande av digitala verktyg argumenterar för att digitala verktyg bör införas i vården. De 

framför att patientnöjdhet är en viktig faktor vi all vård. Om patienten är missnöjd med det 

digitala verktyget så upplevs det digitala verktyget meningslöst. Några av möjligheterna som 

framställs av författarna är att digitala verktyg kan ge ett förbättrat resultat av vården, 

förbättrad kommunikation mellan patienten och vården, ge högkvalitativ vård och ge 

patienten bättre förutsättningar att hantera kroniska sjukdomar. Författarna påtalar dock att 

lagstiftningen behöver anpassas till den tekniska utvecklingen (Kruse, Krowski, Rodriguez, 

Tran, Vela & Brooks, 2017). 

  



5 

 

 

 

1.1 DEFINITION AV E-HÄLSA OCH TELEREHABILITERING 

Vad är då e-hälsa? E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för 

att uppnå och bibehålla hälsa (Socialstyrelsen, 2018). Digitala verktyg som finns kan bestå av 

exempelvis mobiltelefon, dator, pulsklocka eller en app. För fysioterapeuter öppnar sig 

möjligheten att utöva rehabiliterande behandling på nya sätt. Dessa nya sätt har gett upphov 

till nya termer. Telerehabilitering är en av termerna och definieras: 

“Leverans av terapeutisk rehabilitering på distans eller utanför vårdinrättningen med 

hjälp av telekommunikation “ (Karolinska institutet, 2018). 

Telerehabilitering kan med andra ord innebära olika former av telekommunikation. Det kan 

bestå av exempelvis sms, samtal via telefon, distanskontakt via video och chatt via en app. I 

Sverige pågår ett arbete med att införa enhetliga begrepp inom området e-hälsa. Arbetet pågår 

även under 2018. Gällande behandling som sker via rörlig bild, där patient och behandlare ser 

varandra och är på olika platser, använder Socialstyrelsen idag begreppet distanskontakt via 

videolänk (Socialstyrelsen, 2018). 

I detta arbete definieras telerehabilitering som intervention genom distanskontakt via 

videolänk med fokus på insatser som kan relateras till fysioterapi.  

 

1.2 SVERIGES VISION AV E-HÄLSA OCH NYTTAN AV DEN 

Regeringens vision om e-hälsa för Sverige syftar bland annat till att underlätta för individer att 

uppnå en god hälsa. Visionen har en förankring i både mänskliga rättigheter och i EU lagar. I 

konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 9, står 

att konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att göra informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) tillgänglig för personer med funktionsnedsättning (Regeringen, 

2008). EU har författat en ny lag, webbtillgänglighetsdirektivet som gäller från september 

2018. I den regleras hur offentliga verksamheters webbplatser ska vara tillgängliga även för 

personer med funktionsnedsättningar. Webbtillgänglighetsdirektivet gäller i hela EU (Funka, 

2018). 

Begreppet empowerment används ofta för att beskriva hur e-hälsa kan bidra till att individer 

kan nå bättre hälsa. Empowerment saknar en heltäckande översättning på svenska och 

beskrivs som egenmakt. I begreppet ingår att individen kan ta makt över sin egen situation 

och kan vara engagerad i åtgärder och beslut som rör det egna livet. Att individen har tillgång 

till sin journal och en förbättrad kommunikation med vården med interaktiv kommunikation 
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kan bidra till ökad empowerment (Gard & Melander Wikman, 2012). Ambitionen är att alla 

skall få ta del av e-hälsa verktygen och de ska vara tillgängliga även för personer med 

funktionsnedsättningar (Regeringen, 2016) (ehälsamyndigheten, 2018). För att veta på vilket 

sätt IKT upplevs vara tillgänglig eller otillgänglig kan kvalitativa studier bidra med patienters 

upplevelser av IKT. 

 

1.3 FYSIOTERAPEUTERNAS VISION OCH UTMANINGAR MED     

E-HÄLSA 

Fysioterapeuter har en viktig roll i att utforma träningsprogram i rehabilitering och 

habiliteringsarbete. Kompetensen kan också användas för att optimera möjligheten för alla i 

samhället att öka sin fysiska aktivitetsnivå för att främja hälsa. Med rätt e-hälsa verktyg kan 

fler patienter och medborgare få rätt behandling. I områden med stora avstånd möjliggör 

telerehabilitering patienter att få träffa erfaren fysioterapeut utan lång resväg (Tsai, 

McNamara, Dennis, Moddel, Alison, McKenzie & McKeough, 2016; Gard & Melander 

Wikman, 2012; Cary, Spencer, Carroll, Hand, Amis, Karan, Cannon, Morgan & Hoenig, 

2016). Det kan också möjliggöra att fysioterapeutiska resurser kan fördelas till patienter i 

olika delar av landet om t.ex. en ort har svårt att rekrytera personal eller om andra 

omständigheter gör att en ort har hög efterfrågan på insatser. Samhällsekonomin kan också 

förbättras genom att färre sjukreseersättningar betalas ut till patienter. Fysioterapeuter behöver 

mer kompetens kring vilka behandlings- och uppföljningsmöten som är lämpliga att ske via 

telerehabilitering. 

Forskning har visat att telerehabilitering ger effekt (Levy, Silverman, Huanguang, Geiss & 

Omura, 2015). Dock är det oklart hur stark evidens forskningsresultaten har. Ett sätt att visa 

evidens är att göra systematiska översiktsstudier. En sökning på cochrane library efter 

översiktsartiklar på sökorden physical therapy kombinerat med telerehabilitation, 

telecommunication eller video gav endast två resultat. De handlade om fysioterapi och 

distansbehandling via video. De inriktade sig främst mot effekt av behandling. Den ena 

artikeln handlade MS och den andra om stroke. Ingen av artiklarna kunde påvisa god evidens 

bland annat pga låg kvalitet på studier (Khan, Amatya , Kesselring & Galea, 2015; Laver , 

Schoene , Crotty , George , Lannin & Sherrington, 2013). Alltså behövs det mer och bättre 

forskning för att ta ställning till om det finns evidens för att utföra fysioterapeutisk 

intervention i distanskontakt via videolänk. 

I införandet av nya metoder i vården är det viktigt att vården ska arbeta evidensbaserat men 
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också att beakta patientnöjdhet (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2018; 

Gard & Melander Wikman, 2012). Gibson och Martin argumenterar för att både kvantitativa 

och kvalitativa studier behövs i arbetet med evidensbasering. Genom att forska på vad som är 

viktigt och meningsfullt för personer kan fysioterapeuter bättre förstå till exempel varför 

patienter inte alltid följer behandlingsråd (Gibson & Martin 2003). 

Fysioterapeuternas fackförbunds e-hälsa strategi bekräftar behovet av att samla kunskap kring 

patienternas upplevelser. En punkt i strategin är: 

”Införandet av nya arbetssätt och teknologier ska vila på evidensbaserad praktik med 

fokus på upplevd nytta och effekt på hälsa.” (Fysioterapeuterna, 2018, s 11). 

Kvalitativa studier passar för att undersöka upplevd nytta. 

 

1.4 PERSONCENTRERAT ARBETSSÄTT I E-HÄLSA FÖR 

FYSIOTERAPEUTER 

Det pågår ett arbete mot en mer personcentrerad och tillgänglig vård i hela Sverige. 

Personcentrerad vård kan också benämnas patientcentrerad vård. 

Socialstyrelsen förklarar empowerment som: 

 

”Empowerment är en patientcentrerad metod som är anpassad till att fokusera på 

patientens egna mål. Metoden anses förbättra patientens välbefinnande, 

beslutsfattande och egenvård genom att hjälpa patienten att upptäcka och använda sin 

egen förmåga att ta kontroll över sin sjukdom.” (Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering, 2017, s 22). 

Att öka empowerment är alltså en del i en mer patientcentrerad vård. Genom att ge patienten 

möjlighet att välja sättet vilket vården ges på, kan empowerment ökas. För att kunna arbeta 

patientcentrerat måste patienterna få möjligheter att uttrycka sig om vården och dess metoder. 

I kvalitativa studier får deltagarna uttrycka sig varför kvalitativa studier är viktiga för att 

bygga upp en mer patientcentrerad vård. Genom att samla och analysera flera kvalitativa 

studier kan förståelsen öka ytterligare (Friberg, 2018). Det finns därför ett behov av en samlad 

överblick av kvalitativa studier där patienters upplevelser av videomöte med fysioterapeut 

framgår. 

En beskrivning av patienters upplevelser kan öka förståelsen för möjligheter och hinder i 

telerehabilitering och vägleda kring hur fysioterapeuter kan använda digitala verktyg i sin 
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klinik. Denna litteraturöversikt riktar in sig på fysioterapeutisk intervention, dvs 

telerehabilitering, i form av distanskontakt via video i realtid mellan fysioterapeut och patient. 

Realtid innebär det faktiska tidsförloppet då en process pågår dvs utan fördröjning 

(Nationalencyklopedin, 2018). Dock kan videoöverföringen stanna upp ibland på grund av 

exempelvis dålig internetuppkoppling, vilket i denna studie ses som en teknisk utmaning, men 

mötet räknas fortfarande pågå i real-tid. 

 

2 SYFTE 

Syftet är att genom en litteraturöversikt göra en beskrivning av patienters upplevelser av 

fysioterapeutisk behandling i distansmöte via video i realtid. 

 

3 METOD 

Kvalitativa studier lämpar sig väl för att beskriva upplevelser, varför litteraturöversikten riktar 

in sig på kvalitativa studier (Carpenter & Suto, 2008; Friberg, 2018). 

 

3.1 DESIGN 

Kvalitativ litteraturstudie, en beskrivande studie som är textnära, enligt anvisningar av 

Friberg. Efter kvalitetsgranskning av artiklar sammanställs resultat till en ny helhet. 

Omtolkningar av resultat undviks till förmån för beskrivningar. Granskning av artiklarna 

kvalitetsgranskas med metod ur Statens beredning för medicinsk och social utvärderings 

handbok enligt mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2014). 

 

3.2 DATAINSAMLING 

En helikoptersökning gjordes i flera olika databaser inom ämnet. Den visar att det finns 

många studier gjorda på e-hälsa. Sökning gjordes med MeSH termer Telemedicin samt 

ehealth. Därefter smalnades sökning av med boolesk sökteknik (Friberg, 2018). För att 

säkerställa att alla artiklar med fysioterapi kom med användes både sökorden physical therapy 

och physiotherapy. Båda begreppen förekommer i vetenskaplig litteratur eftersom de är 

synonymer men kan spegla i vilket engelskspråkigt land artikeln är skriven i (Greenwood 

Physical Therapy, 2018). I boolesk sökning används OR för att få med flera ord i sökningen 
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när det, som i detta fall, finns synonymer eller om man vill hitta snarlika ord. Ordet AND sätts 

mellan ord som ska kombineras. Parenteser används för att markera vilka ordkombinationer 

som avses (Friberg, 2018). 

Sökning gjordes i följande databaser: CINAHL, Cochrane Library, Pubmed. 

 

3.3 INKLUSIONSKRITERIER: 

Vetenskapliga artiklar som beskriver patienters upplevelser av fysioterapeutisk behandling via 

videokommunikation, studier tillgängliga utan kostnad via Luleå Universitet, språk engelska 

eller svenska, kvalitativa studier. 

3.4 EXKLUSIONSKRITERIER: 

Äldre än 10 år, virtual reality, enbart asynkron video, instruktionsvideos utan möte i real-tid, 

artiklar där patienter inte fått prova fysioterapi genom distanskontakt via videolänk. 

3.5 SÖKNING 

Olika kombinationer av sökord användes. Se tabell 1 för sökning i Pubmed, tabell 2 för Cinahl 

och tabell 3 för Cochrane. Om färre än 100 träffar kom upp, lästes titlar igenom. Vid 100 eller 

fler träffar sorterades artiklar ut genom snävare sökning med fler sökord och markerades med 

”– ” i tabellen. Titlar som uppenbart inte var relevanta sorterades ut utan genomläsning av 

sammanfattning. Övriga 81 studiers sammanfattningar lästes igenom. 25 studier togs ut för 

närmare granskning, varav 6 slutligen inkluderades i studien. Författaren till denna studie 

hade kännedom om en artikel utöver de som hittades i sökningarna och som inkluderades i 

studien. 

Tabell 1. Sökning I Pubmed 180401 

Sökord i Pubmed   Antal träffar Antal artiklar som 
inkluderades i studien 

telerehabilitation 586 - 

telerehabilitation and physical therapy  203 - 

telerehabilitation and (physical therapy or 
physiotherapy)  

264 - 

rehabilitation and (physical therapy OR 
physiotherapy) and e-health  

63 1 

(telemedicine OR telerehabilitation) and video 2237 - 

rehabilitation and (physical therapy OR 
physiotherapy) and (e-health OR telemedicine OR 
telerehabilitation) 

679 - 

rehabilitation and (physical therapy OR 
physiotherapy) and (e-health OR telemedicine OR 
telerehabilitation) and qualitative 

51 4 

(physical therapy OR physiotherapy) and (e- 79 4 
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Sökord i Pubmed   Antal träffar Antal artiklar som 
inkluderades i studien 

health OR telemedicine OR telerehabilitation) and 
qualitative   

telerehabilitation and qualitative  45 6 

 

Tabell 2 Sökning I Cinahl utförd 180401, uppdaterad 181104  

Sökord i Cinahl Antal träffar Antal artiklar 
inkluderades i studien  

telerehabilitation  359 - 

telerehabilitation and physical therapy  58 0 

telerehabilitation and (physical therapy or 
physiotherapy)   

76 1 

rehabilitation and (physical therapy OR 
physiotherapy) and (e-health OR telemedicine OR 
telerehabilitation) 

103  - 

rehabilitation and (physical therapy OR 
physiotherapy) and (e-health OR telemedicine OR 
telerehabilitation) and video 

18 1 

rehabilitation and (physical therapy OR 
physiotherapy) and (e-health OR telemedicine OR 
telerehabilitation) and qualitative 

1 1 

(physical therapy OR physiotherapy) and (e-
health OR telemedicine OR telerehabilitation) and 
qualitative  

4 1 

 

Tabell 3 Sökning i Cochrane Library 180601 

Sökord i Cochrane Library Antal träffar Antal artiklar 
inkluderades i studien  

(physical therapy OR physiotherapy) and (e-
health OR telemedicine OR telerehabilitation) and 
qualitative  

4 0 

Telerehabilitation  4 0 
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3.6 ANALYS AV DATA 

Sju studier inkluderades med 84 deltagare i åldrarna 44-92 år. Analys av materialet gjordes 

genom en iterativ induktiv process enligt Friberg (2018). Artiklarna lästes flera gånger innan 

analysen påbörjades. Även under analysarbetet lästes hela och delar av studierna för att 

komma ihåg syftet med studierna. För att skapa en överblick av materialet identifierades 

likheter och skillnader i studierna och skrevs ner i ett dokument. Dessa handlade om patienten 

bodde nära eller långt ifrån behandlingslokal, vilken diagnos patienterna hade, om behandling 

skedde i grupp eller individuellt, hur intervjuer gjordes (grupp, enskilt, tillsammans med 

anhörig/personal), ålder på deltagarna, om det var män och/eller kvinnor och vilken metod 

som använts. En sammanställning över studierna, inklusive resultat och evidensgradering 

Sökning snävades in med fler sökord. 

81 artiklar identifierades 

Sökning gav följande antal artiklar: 

Pubmed: 586, Cinahl: 359, Cochrane:0 

1 artikel inkluderades utifrån författarens 

tidigare kännedom om den 

25 artiklar valdes ut för genomläsning 

6 artiklar inkluderades 

7 artiklar inkluderas 

19 artiklar exkluderades: 

• 10 saknade 

fysioterapi 

• 3 hade inte provat 

telerehabilitering 

• 5 hade annan form av 

rehabilitering 

• 1 saknade 

patientperspektiv 

Vissa artiklar kunde ha 

flera av ovan nämnda 

exklusionskriterier. 
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framställdes därefter i tabellform, se bilaga 1. Evidensgradering utfördes enligt metod 

beskriven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2017) enligt mall för 

kvalitetsgranskning av kvalitativ forskning (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering , 2014). De olika studiernas resultat relaterades till varandra enligt Fribergs (2018) 

anvisning. Studiernas kategorier och teman skrevs ut på papper med rubrik på varje kategori 

eller tema som presenterats som resultat i inkluderade studier. Ett tema eller kategori skrevs 

ned per lapp. Lapparna grupperades utifrån likheter och igenkänningsfaktorer. Flera gånger 

under arbetet lästes artiklarnas syfte och resultat för att säkerställa att grupperingarna var i 

samklang och inte gick att överföra i en annan kategori. Grupperingar fotograferades som 

minnesstöd mellan varje omgång av omprövning av grupperingar. Under analysen 

omprövades grupperingarna för att se om det fanns andra sätt att beskriva materialet på och 

för att kontrollera att grupperingarna inte överlappade varandra. Ur dessa grupperingar 

framträdde kategorier. Kategorierna namngavs med beskrivande ord eller meningar. Ur dessa 

kategorier började ett övergripande tema att växa fram. Det övergripande temat skrevs ned i 

en mening som beskriver kategorierna övergripande. En beskrivning av temat och 

kategorierna skapades utifrån texten i studierna tillsammans med citat för att presentera 

resultatet. 

 

4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Det är viktigt att göra etiska överväganden när en litteraturstudie görs. Ett ställningstagande 

gäller urval av artiklar. Artiklarna skall vara vetenskapliga och artiklar som granskats av en 

etisk kommité skall inkluderas. Alla artiklar som hittas skall presenteras oavsett resultat. I 

detta fall används artiklar som beskriver patienters upplevelser av videokommunikation och 

både negativa och positiva upplevelser kommer att presenteras. 

Det finns en risk att forskaren tolkar insamlad data fel men detta kan motverkas genom att 

hålla analysen nära ursprunglig text. Citat och exempel från studierna presenteras tillsammans 

med en litteraturlista och kvalitetsgranskning av artiklarna. 

 

5 RESULTAT 

Resultatet presenteras med ett övergripande tema: Videomöte en möjlighet när den utgår från 

individens behov. Det övergripande temat visar på vikten av personcentrerad vård även 

gällande telerehabilitering. Distansmöte via video är en möjlighet som också kan väljas bort, 
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eller kompletteras med fysiska möten. 

Under detta tema återfinns fem kategorier. Under kategorin Kompetent och erfaren 

fysioterapeut tillgänglig, beskrivs deltagarnas upplevelser av att få tillgång till 

specialistkompetens. Behandling tillgänglig i hemmet, beskriver upplevelser av att få tillgång 

till behandling i hemmet istället för på vårdinrättning. Kategorin Egen resursökning ger ökad 

empowerment, beskriver upplevelser relaterade till individens egen utveckling. Under 

Relationer på distans, beskrivs upplevelser av relationer i videomötet. Kategorin Teknisk 

utrustning, beskriver upplevelser av att använda teknisk utrustning och hur den upplevs i 

relation till den egna integriteten. I tabell 4 återfinns förteckning över numrering av artiklar. I 

resultatet hänvisas till de inkluderade artiklarna genom numret i tabell 4. 

 

 

     

 

Tabell 4 Förteckning av inkluderade artiklar samt numrering av dem 

Nummer Författare Titel 

1 Kairy, D., Tousignant, M., Leclerc, N., 
Côté, A.-M., Levasseur, M., & the 
Telage Researchers. 

The Patient’s Perspective of in-Home 
Telerehabilitation Physiotherapy 
Services Following Total Knee 
Arthroplasty 

2 Hoaas, H., Andreassen, H. K., Lien, L. 
A., Hjalmarsen, A., & Zanaboni, P. 
 

Adherence and factors affecting 
satisfaction in long-term 
telerehabilitation for patients with 
chronic obstructive pulmonary 
disease: a mixed methods study 

3 Tsai, L. L. Y., McNamara, R.J., 
Dennis, S.M., Bach, M. C., Alison, 
J.A., McKenzie, D.K. & McKeough, 
Z.J. 

Satisfaction and Experience With a 

Supervised Home-Based 

Real-Time Videoconferencing 
Telerehabilitation Exercise Program in 
People with Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (COPD) 

Videomöte en möjlighet när den utgår från individens behov 

Kompetent 
och erfaren 

fysioterapeut 
tillgänglig 

Behandling 
tillgänglig i 
hemmet 

 

Egen 
resursökning 

ger ökad 
empower-

ment 
 

Relationer 
på distans 

 

Teknisk 
utrustning 
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4 Hwang, R., Mandrusiak, A. Morris, 
N.R., Peters, R., Korczyk, D., Bruning, 
J. & Russell, T.  

Exploring patient experiences and 
perspectives of a heart failure 
telerehabilitation program: A mixed 
methods approach. 

5 Burkow, T. M., Vognild, L. K., 
Johnsen, E., Risberg, M. J., Bratvold, 
A., Breivik, E., Krogstad,T & 
Hjalmarsen, A. 

Comprehensive pulmonary 
rehabilitation in home-based online 
groups: a mixed method pilot study in 
COPD 

6 Eriksson, L., Lindström, B. & 
Ekenberg, L. 

Patients' experiences of 
telerehabilitation at home after 
shoulder joint replacement. 

7 Shulver, W. , Killington, M. , Morris, C. 
& Crotty, M. 

‘Well, if the kids can do it, I can do it’: 
older rehabilitation patients' 
experiences of telerehabilitation 

 

I varje inkluderad studie återfinns flera kategorier eller teman. En tabell presenteras i 

anslutning till varje kategoris resultat. I tabellen redovisas namnet på den kategori eller det 

tema som underlaget är hämtat ifrån. Tabellen visar om rubriken presenteras som en kategori 

eller ett tema i studien den är hämtad ifrån. 

 

5.1 KOMPETENT OCH ERFAREN FYSIOTERAPEUT TILLGÄNGLIG 

I denna kategori återfinns upplevelser av att oavsett avstånd var fysioterapeuten tillgänglig 

och närvarande (1,2,3,6,5). Fysioterapeuten på hemmaorten kunde sakna erfarenhet kring 

diagnosen för att genomföra en optimal rehab behandling (2,6). Den erfarna fysioterapeuten 

på sjukhuset eller specialistkliniken blev tack vare videomöte tillgänglig i hemmet (6). Det 

blev heller ingen fördröjning tidsmässigt mellan utskrivning från sjukhuset till att 

rehabiliteringen började (6). 

 

Tema Kategori Artikel nr 

Emotional safety due to regular meetings and 
access to special competence   

 2 

Continuous physiotherapy chain    6 

Closeness at distance  6 

Citat: 

“My physio at home does not have the special knowledge about COPD. Pulmonary 

diseases are not her specialty field”. (Hoaas, Andreassen, Lien, Hjalmarsen & 

Zanaboni, 2016, s 9) 
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5.2 BEHANDLING TILLGÄNGLIG I HEMMET 

Den professionella tillgängligheten handlar både om att fysioterapeut behandlar patienten, att 

behandlingen blev individualiserad att avstånd inte blev ett hinder (1, 2, 5). Instruktionerna 

via video fungerade bra, patienten upplevde att det var lätt att göra rätt (3, 4). Deltagare 

upplevde trygghet i att göra övningarna hemma eftersom de var övervakade av 

fysioterapeuten (4). En del patienter bodde långt ifrån kliniken, andra bodde närmare men 

hade pga sin sjukdom svårt att förflytta sig (2, 5). Svårigheter att förflytta sig kunde bero på 

smärta eller ansträngningsgrad (3, 7). På någon ort fanns ingen vårdinrättning eller gym 

tillgänglig (5). Tillgängligheten bestod också i att behandlingen tog mindre tid tack vare 

eliminerad restid och att behandlingen kostade mindre eftersom deltagarna inte behövde 

betala för resa och parkering (1, 3, 4, 5, 7). Tillgängligheten förbättrades också för att det 

krävdes färre förberedelser och mindre tid innan behandlingen påbörjades eftersom patienten 

var kvar hemma (1, 3, 6). En del patienter hade anhöriga som de inte ville eller kunde lämna i 

hemmet, vilket också påverkade upplevelsen av tillgängligheten positivt (3). Hemmet 

upplevdes som en trygg och säker plats (6). En studie visade att en patient var orolig för om 

något skulle hända under behandling/träning, så skulle inte fystioterapeuten kunna hjälpa till 

eftersom hen inte var på samma plats (7). Trygg behandling tillgänglig i hemmet förkortade 

sjukhusvistelsen enligt en patient (6). Besöket upplevdes ge mer tid till patienten och förkorta 

väntetiden i väntrummet (7). I flera studier beskrev deltagare att telerehabilitering inte ersätter 

fysiska besök, men var ett komplement eller bra i kombination med fysiska besök (1, 4, 6, 7). 

Andra upplevde liten eller ingen skillnad i fysiskt besök jämfört med videomöte (7). En studie 

beskrev att en patient berättat att undersökning av rörelseomfång skilde sig mellan 

distansundersökning av fysioterapeut och ortoped som undersökte vid ett fysiskt möte. 

Uppfattning om att undersökningar av knät skulle förbättrats om det funnits även fysiska 

möten med fysioterapeuten beskrevs (1). 

 

Tema Kategori Artikel nr 

Improving access to services with reduced need 
for transportation   

 1 

Providing standardized yet tailored and 
challenging exercise programs using 
telerehabilitation   

 1 

Complementing telerehabilitation with inperson 
visits   

 1 

Achieving an ongoing sense of support    1 

Convenience    3 

Safe    4 

Access to care    4 
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Tema Kategori Artikel nr 

Individual consultations and digital health diary 
  

 5 

Comprehensive programme    5 

General approval    5 

Individual consulations and the digital health diary
   

 5 

Telerehabilitation is convenient    7 

Telerehabilitation does not replace traditional 
face-to-face rehabilitation therapies   

 7 

 

Citat: 

“you see the main thing is that [the clinician] up on the front is showing you what to 

do, so you are trying to imitate it...so it is easy to sit there and get your arm in the 

right position” (Hwang, Mandrusiak, Morris, Peters, Korczyk, Bruning & Russell, 

2017, s 323) 

“… fantastic for those of us who live so far away from the hospital… I have to get up 

in the middle of the night if I have to do anything in town, and I don’t get home until 

the evening. “ (Burkow, Vognild, Johnsen, Risberg, Bratvold, Breivik, Krogstad, & 

Hjalmarsen, 2015, s 5) 

 

5.3 EGEN RESURSÖKNING GER ÖKAD EMPOWERMENT 

 

Denna kategori beskriver hur patienternas egna resurser ökade tack vare telerehabilitering. 

Ökad känsla av kontroll, ökad och bibehållen motivation beskrivs i studierna (2, 5, 6, 7). 

Deltagare beskrev upplevelser av bättre kunskap om sin sjukdom och kunskap om möjlig 

egenvård/hälsofrämjande åtgärder i form av ändrade levnadsvanor (2, 4, 5). Kunskap ökade 

om hur modifiera sin träning (2). Upplevda hälsovinster beskrevs (2, 3, 4). Copingstrategier 

relaterade till sin sjukdom, mer mod eller självförtroende och mindre rädsla att göra fler saker 

beskrivs också (2, 4, 5). Ökad självständighet är ett annat fynd (4, 6). Upplevelser av ny 

kunskap om teknologi återfanns i studierna (2, 4, 6, 7). En känsla av trygghet och säkerhet 

beskrevs (4, 6). Upplevelser av acceptans av sjukdomen finns också beskrivet (2). Individens 

egna resurser växte tack vare telerehabilitering (4, 6). Upplevelse av att bli starkare mentalt 

fanns med (2). Ökad tilltro till sin förmåga, så kallad self-efficacy ökade (2, 6, 7). 
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Tema Kategori Artikel nr 

Maintenance of motivation    2 

Increased self-efficacy and independence  2 

Experienced health benefits  2 

Improved knowledge in heart failure 
self-management   

 4 

Improved health outcomes    4 

Comprehensive programme    5 

 From a dependent patient 
to a strengthen person at 
home  

6 

 From a dependent patient 
to a strengthen person at 
home 

6 

 Pain-free exercising as an 
effective routine  

6 

 Fascilitated daily living 6 

Telerehabilitation promotes motivation and self-
awareness   

 7 

Mastering technologies used by younger relatives 
is a valued aspect of telerehabilitation 

 7 

 

Citat: 

“I have become stronger mentally. When I managed something physically, I 

somehow got stronger mentally as well. I felt: Yes! I managed to do the housework, 

and then I dared to go to the grocery store as well (F1).” (Hoaas, Andreassen, Lien, 

Hjalmarsen & Zanaboni, 2016, s7) 

 

5.4 RELATIONER PÅ DISTANS 

Denna kategori beskriver hur studierna visar på att det går att bygga relationer på distans, trots 

att personerna inte träffas. Nära relationer kunde byggas till både gruppmedlemmar i de fall 

det fanns en grupp och till fysioterapeuten (1, 2, 5, 6, 7). Känslan av att inte vara ensam 

beskrevs (4). Det var möjligt att prata om ämnen som inte hörde till behandlingen och om 

behandlingen i sig (4, 7). Deltagare kunde dela erfarenheter med varandra (5). Gruppen kunde 

upplevas som ett stödjande socialt sammanhang (3, 4). En studie beskrev åsikter om att det 

hade varit bra att träffa gruppen i ett fysiskt möte (2). 
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Tema Kategori Artikel nr 

Developing a bond with their therapist while 
maintaining a sense of personal space  

 1 

Virtual interactions through technology    3 

Social support    4 

Supportive social environment    5 

Group education    5 

Supervised group exercising, exercise video and 
step-counting   

 5 

Telerehabilitation fosters positive therapeutic 
relationships   

 7 

 

Citat: 

“We just talked about anything and everything – what I’ve been doing that week, 

have I gone walking, riding, or whatever, and just had a general chat about 

anything... it was great. ‘Coz once you get to know the person at the other end ... The 

physios were really warm and close and talked about anything and everything, not 

just what’s wrong with you, but how you’ve been today and what you’ve been doing. 

[Patient 6] “ (Shulver, Killington, Morris & Crotty, 2016, s 123) 

 

5.6  TEKNISK UTRUSTNING 

Här beskrivs deltagarnas upplevelser av att använda tekniken. De olika studierna har använt 

olika utrustning. I studierna redovisades både användarsvårigheter och att tekniken var 

lättanvänd (1, 2, 3, 5, 6). I samma studie kunde olika deltagare uttrycka att tekniken var lätt 

och svår att använda (2). Studierna redovisade att deltagare kunde sakna tidigare erfarenheter 

av tekniken (2, 4, 7). Deltagarna kunde vara oroliga för att använda teknik (4, 5, 7). Att stå 

framför videon kunde ge känsla av osäkerhet, ovana och att det kändes konstigt, men att de 

negativa känslorna försvann efter en tid (6). Även när tekniken i datorn var lätt att använda 

kunde det uppstå problem med hur tekniken skulle placeras (7). Det kunde uppstå problem 

med ljud- och bildkvalitet, fördröjningar och internetuppkoppling oavsett om personen hade 

teknikvana (1, 2, 3, 4, 5, 6). Fönstret med videobilden kunde bli liten (4). Problemen kunde 

skapa känsla av stress eller oro (2,4). Det beskrevs också upplevelser av att de tekniska 

problemen inte orsakade stress eller påverkade upplevelsen av telerehabilitering (1, 4, 5). I en 

del av studierna beskrevs hur deltagaren fick praktisk hjälp i hemmet med tekniken i början 

eller när utrustningen inte fungerade, vilket det upplevdes positivt (1, 3, 7). Tekniken 

upplevdes ha begränsningar, både när det gällde undersökningar som inte kunde utföras och 
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hur videon inte visade hela patientens kropp (7). Det fanns beskrivningar av att deltagarna inte 

upplevde integritetsproblem (5,7). Men även motsatsen beskrevs. En deltagare berättade om 

integritetsutmaning i form av att utrustningen skulle användas via TV. Personen delade 

vardagsrum med andra (5). Oro för att någon skulle se in i hemmet beskrevs (5,6). En studie 

beskrev hur deltagare täckte för kameran för säkerhets skull för att slippa känslan av att 

videon skulle kunna spela in under tiden den var avslagen (5). 

 

Tema Kategori Artikel nr 

Perceived ease-of-use of telerehabilitation 
equipment 

 1 

Use of equipment  3 

Technical difficulties    4 

Lack of prior computer experience   4 

Fear of the unknown  4 

Technology usability  5 

A different reinforced communication   6 

 

Citat: 

“The iPad was easy. The only trouble ... the iPad was on a stand which looked up this 

way, so I’d have to sit somewhere and the person at the other end of the iPad had to 

see what they were doing. I tried it with a chair out there and the iPad on the floor – 

that’s the only way they could really see [me demonstrate my exercises]. But if 

someone that’s incapacitated or can’t bend down or if you’re older – 80 or 90 – 

you’ve got to find some way of putting that iPad so the person at the other end can 

see what you’re doing. [Patient 6]” (Shulver, Killington, Morris & Crotty, 2016, s 

124) 

 

6 SLUTSATS 

Både positiva och negativa upplevelser finns beskrivna. Fysioterapi genom distansmöte via 

video möjliggör en professionell behandling där patientens empowerment kan öka oavsett om 

patienten har möjlighet att åka till en specifik mottagning. Gruppträning i videomöte kan 

erbjuda stöd och motivationshöjning. Familjemedlemmar kan få en insyn i träningen och 

påverkas av det. Det är viktigt att beakta att kunskapsläget för att använda teknik är olika hos 

olika individer. Individuellt anpassat stöd är viktigt, oavsett om det gäller det specifika 

träningsprogrammet eller hur tekniken används. Teknik som fallerar kan ge en negativ 

upplevelse. Många ser telerehabilitering som ett komplement till fysiska möten men det finns 



20 

 

 

 

 

upplevelser av att det kan ersätta fysiska möten helt. Videomöten har begränsningar både i 

fysioterapeutens möjligheter till undersökning och begränsningar i vad som syns på videon. 

Det är viktigt att ta hänsyn till aspekter gällande personlig integritet. 

 

7 DISKUSSION 

7.1 RESULTATDISKUSSION 

För att patienter ska kunna erhålla likvärdig vård oavsett bostadsort är videomöte en 

möjlighet. Det krävs att vården i Sverige organiserar sig på ett annat sätt än idag för att 

möjliggöra detta. Hur ska bokning till fysioterapeut ske? Vilka patienter ska prioriteras och 

vem ska prioritera? Hur ska det synliggöras att det finns en fysioterapeut med specifik 

kompetens som erbjuder distansbehandling? Det behövs en bättre samordning än vad som 

finns idag. Samordningen har tidigare varit för komplex och splittrad men den nya 

myndigheten DIGG ger hopp om framtida möjligheter att nå visionen om att Sverige ska bli 

bäst i världen på e-hälsa (DIGG, 2018). 

Studierna visar att delaktighet i den egna vården och empowerment kan öka i linje med 

visionen med användning av e-hälsa verktyg. Även betydande ekonomiska vinster kan göras 

till exempel för att individerna sparar in pengar på minskat resande och på minskat avbrott i 

arbete och studier. För att möjliggöra empowerment är det viktigt att individen själv får välja 

om hen föredrar videomöte eller fysiskt möte. Om utvecklingen går mot att endast erbjuda 

videomöte har inte den egna valmöjligheten att påverka hur man vill ha sin vård ökat, utan 

förskjutits från en form av vård till en annan, från fysiskt besök till video. 

I denna studie saknas personer yngre än 40 år. Resultatet kan ha påverkats av det eftersom 

yngre personer kan ha en mer öppen attityd gällande att utveckla sociala relationer utan 

fysiska träffar. De har växt upp med sociala medier där man delar foton och videos på sig 

själva. Det kan tänkas att i takt med att fler använder sociala medier och videosamtal i kontakt 

med vänner och anhöriga är det allt fler som lättare accepterar att använda det även i 

kontakten med vården. 

Det är viktigt att veta vilken förkunskap en individ har och anpassa instruktioner för att 

individen ska kunna använda tekniken utan att den strular. Med tanke på hur yngre personer 

har växt upp med informationsteknologi (ikt) kan det vara stora skillnader i erfarenheter av 

teknikanvändning och teknikens begränsningar beroende på ålder. Detta bekräftas av en 

rapport gjord av Pwc i Sverige (Pwc, 2015). Det beror självklart inte bara på ålder, men för 
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yngre generationer som redan i skolan får använda ikt är det en större andel som utan hinder 

använder ikt utan problem jämfört med äldre personer. Behandling via videokommunikation 

består av två aspekter som båda påverkar patienten. Själva behandlingen, att den är anpassad 

till individen och att den fungerar. Den andra aspekten är hur väl tekniken fungerar. Det går 

inte att separera dessa två då individens upplevelse efterfrågas. Om tekniken strular kan det 

påverka behandlingsresultatet eller öka stressnivån hos patienten. Deltagarna föreslog 

förbättringar i två av studierna (Hwang, Mandrusiak, Morris, Peters, Korczyk, Bruning & 

Russell, 2017, Shulver, Killington, Morris & Crotty, 2017). Några av förslagen var mer 

datorträning till de som behöver och felsökningstips i informationsbroschyr och instruktioner 

både gällande hur tekniken skulle placeras samt hanteras. Det fanns beskrivningar hur 

telefonkontakt togs mellan behandlare och patient när det blev problem med överföring 

(Hwang, Mandrusiak, Morris, Peters, Korczyk, Bruning & Russell, 2017). Det kan vara en bra 

strategi att ha möjligheten till både videomöte och ett annat i förväg överenskommet sätt att 

kommunicera för kommunikation vid problem. 

I flera av studierna fick patienterna låna teknisk utrustning samt träningsutrustning. Det kan 

vara en del av orsaken till positiva upplevelser eftersom det inte påverkade den enskilda 

ekonomin. Forskning framåt skulle kunna räkna på hälsoekonomi för att sätta en gräns för hur 

mycket utrustning får kosta för sjukvården och fortfarande gå med vinst utifrån ökade 

hälsoeffekter jämfört med traditionell behandling. I Sverige är tillgången till smartphones hos 

befolkningen hög och flera vårdaktörer erbjuder videomöte via gratis appar som laddas ned 

till den privata mobiltelefonen. Tillgängligheten till kostnadseffektiv teknik har alltså ändrats 

från att kliniken lånade ut utrustning som installerades hemma till att individen laddar ner en 

gratis app på sin egen bekostade mobiltelefon. Här är det viktigt att uppmärksamma att hela 

befolkningen inte har tillgång till egen smartphone. Viktigt att fundera över om det kan vara 

möjligt för vården att låna ut utrustning så att alla individer kan få välja på lika villkor, om de 

vill ha distansbehandling. 

Endast 6% av de tillfrågade var oroliga för den personliga integriteten (Pwc, 2015). 

Utvecklingen kan till och med bli så att vården behöver uppmärksamma personer på etiska 

aspekter och integritetsaspekter så att personerna inte använder videomöte med vården på 

ställen som kan röja känsliga uppgifter om deras hälsa utan att reflektera över om det är 

lämpligt. Den nya lagen GDPR, som trädde i kraft maj 2018, har till uppgift att skydda 

individers personuppgifter (Dataskyddsinpektionen, 2018). Informationskampanjer kring 

GDPR, kan ha ökat medvetenheten hos medborgare i EU om att hälsouppgifter är känsliga 

uppgifter som inte ska läckas ut till allmänheten. Nya studier på hur invånare tänker på 
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integritetsaspekter kan därför behöva göras. 

Teknisk utveckling går fort, därför togs inte äldre artiklar med. Det kan vara stora skillnader i 

upplevelse av videokommunikation med bristfälligt bredband eller äldre program som tar för 

mycket bandbredd. Även kvalitén på bildöverföringen skiftar och ger olika upplevelse av 

detaljrikedom och bildskärpa. Bredbandsutbyggnaden i Sverige under dessa tio år har gjort att 

det är stora skillnader i uppkopplingshastighet och hur stabil överföringen är. Detta påverkar 

också upplevelsen. Utveckling pågår i rasande fart varför upplevelser av teknikstrul kan 

ändras inom kort tid. Tex kan artificiell intelligens (AI) styra videomötet genom att förstora 

bilden på den deltagare som pratar. Vilka framsteg AI kommer att erbjuda i framtiden kan vi 

bara dagdrömma om, är det en automatisk mätning av ledrörlighet eller att AI 

uppmärksammar fysioterapeuten på att en deltagares puls inte motsvarar förväntat värde? 

Eftersom utvecklingen sker så fort samtidigt som fler och fler individer provar allt fler IKT 

kan det behövas nya kvalitativa studier som undersöker både behandlingsresultat och 

patienters upplevelse av videomöte på samma sätt som tidigare studier gjort. 

 

Kan kulturella skillnader i olika länder påverka resultatet av studierna? Om vården är billigare 

via telerehabilitering än i möte och man måste betala sin behandling kan det vara en 

motiverande faktor att välja telerehabilitering. När patienten bor långt ifrån vårdens lokaler 

kan det finnas stora vinster i tid, transport och möjlighet att leva sitt liv så oavbrutet som 

möjligt trots behandlingsperiod. Det bekräftas i rapporten eHealth for a Healthier europé 

(Socialstyrelsen, 2009). 

Eftersom telerehabilitering är så nytt fanns det inte tillräckligt med studier inom ett område 

tex en diagnosgrupp. Det är en svaghet i studien men också en styrka. Styrkan är att flera olika 

diagnosgrupper och åldrar inkluderades. I kvalitativa studier söker man efter en bred grupp av 

deltagare med olika ålder, erfarenheter, kön, förutsättningar och så vidare (Friberg, 2018). 

Resultatet pekar på att patienter, oavsett diagnos, har positiva upplevelser av 

telerehabilitering. Dock måste den anpassas till kontext och individ samt erbjuda tillräckligt 

med teknisk support för att upplevas positiv. 

En av studierna påtalade att de som tackar nej till medverkan har värdefull kunskap om varför 

de inte vill ha telerehabilitering som behandlingsmetod. Telerehabilitering via video kanske 

inte passar alla och att det är viktigt att identifiera vilka det kan fungera bra för. I en studie 

tackade deltagare först nej för att därefter ändå medverka. Deltagarna uttryckte mervärde i att 

lära sig ny teknologi. Kan ny teknologi ge en kognitiv stimulans som ger ytterligare 

hälsoeffekter i form av bättre kognitiva funktioner? Det vore spännande att forska vidare på 
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det eftersom kognitiv funktionsnedsättning kan påverka alla delar av livet. 

 

7.2 METODDISKUSSION 

I utvalda studier återfinns både teman och kategorier. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver skillnaden mellan tema och kategori som att teman är en tråd av underliggande 

meningar som kondenserats ur meningsbärande enheter, koder och kategorier på en tolkande 

nivå. Teman anses inte nödvändigtvis vara helt exkluderande ur varandra. Kategorier beskrivs 

som internt homogena och externt heterogena. Det som faller in i en kategori ska inte kunna 

passa in i en annan. Författaren till denna studie har använt både kategorier och teman ur 

studier i dataanalysen. För att öka credebility har citat från studier tagits med. Genom att 

redovisa att både teman och kategorier tagits och vilka de är har författaren försökt öka 

möjligheten för läsaren att följa och granska processen. På detta sätt har författaren försökt 

öka trustworthiness, tilliten, till resultatet. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014) har en metod för att 

kvalitetsgranska kvalitativa artiklar som saknar en tydlig beskrivning av när en artikel har 

hög, medelhög eller låg kvalitet. Till detta arbetet bestämdes att ett visst antal poäng gav en 

viss kvalitet. Gränsdragningen mellan och medelhög är ett ställningstagande av författaren till 

denna uppsats. För att öka transparensen i ställningstagandet redovisas hur gränsdragning 

skett i poängsättning, villkor samt redovisning kring när etiska resonemang anses ha uppfyllts. 

 

Telerehabilitering är en relativt ny MEsH term, införd 2016 (NCBI, 2018). Därför gjordes ett 

arbete med att identifiera vilka sökord som har täckt videosessioner i studier publicerade före 

2016. För att optimera sannolikheten att rätt sökord användes, konsulterades en bibliotekarie 

angående lämpliga sökord. Bibliotikarien rekommenderade att använda sökorden (e-health 

OR telemedicine OR telerehabilitation) i kombination med video för att få många träffar. 

Under sökprocessen visade det sig att videokommunikation kan ske på många olika sätt: som 

videokonferens i realtid eller asynkront, interaktivt eller som instruktionsvideos och som 

varianten virtual reality. Videomötet kunde ske i grupp eller enskilt, med olika möjlighet för 

deltagare att se och/eller höra varandra. Inklusionskriterierna i denna studie definierade 

videomöte noggrant vilket optimerade förutsättningar för att finna studier med homogen 

telerehabilitering. 

Resultatet av denna litteraturstudie kan ha påverkats av att en del av studierna var gjorda på 

annat språk, därefter översatta till engelska till publikationen. Resultatet kan ha påverkats av 
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att författaren till denna studie inte har engelska som första språk utan översatte studierna för 

att förstå dem. Det betyder att språkliga nyanser kan ha försvunnit i översättningarna som 

skedde i flera led. Analys i denna studie har gjorts med det i åtanke och alltför snäva eller 

precisa kategorier har undvikits för att öka analysens styrka. 
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I tabellen presenteras endast kvalitativ metod, resultat och diskussion om det varit en mixad metod. Kvalitetsgrad med fler än 15 ja rankas som 

medelhög, fler än 18 ja som hög förutsatt att etiska aspekter är inkluderade. Om etikprövning var gjord räknas det som att relevant etiskt 

resonemang har förts. Färre än 15 ja rankas som låg kvalitet och därmed exkluderas de ur denna studie. 

Artikel- 
författare 
(artikelnummer) 

Titel Syfte Metod Resultat Diskussion Kvalitet 

Burkow, T. M., 
Vognild, L. K., 
Johnsen, E., 
Risberg,J. M., 
Bratvold, A., 
Breivik, E., 
Krogstad, T. & 
Hjalmarsen, A. 
(5) 

Comprehensive 
pulmonary 
rehabilitation in 
home-based 
online groups: a 
mixed method 
pilot study in 
COPD 

Syftet var att 
undersöka om 
internetbaserad, 
multidisciplinär 
lungrehabiliteri 
ngsprogram 
upplevdes lika 
acceptabel som den 
på klinik för 
patienter med olika 
sjukdomsgrad. 
Patienters 
acceptans av 
delivery mode fritt 
översatt till 
leveranssätt, 
träningssresultat 
och ekonomiska 
aspekter 
undersöktes. 

Pilotstudie med mixad 
metod.  
Kvalitativ design: 
Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
och slutna frågor. 

Kvantitativ design: 
System Usability Scale 
enkät. The St George´s 
respiratory 
Questionnaire  

n=10  

Ålder 46-72 år 
Genus: män och kvinnor 
Gruppintervention. 
Beskrivande 
innehållsanalys.  

 

Oavsett sjukdomsgrad 
accepterades programmet väl 
av deltagarna. Patientens 
acceptans av programmet 
påverkades inte av om 
patienten fått ett personligt 
möte före programstart. Pga 
liten population är inte 
statistiska beräkningar på 
träningsresultat tillförlitliga. 
Resultatet presenteras i 
följande teman: Generellt 
godkännande, Grupp 
utbildning, Övervakad 
gruppträning, träningsvideo 
och stegräkning, Omfattande 
program, Stödjande social 
miljö, Intrång, Teknisk 
användbarhet. 

Ytterligare forskning behövs. 

Felkällor kan ha uppstått pga att 
samma klinik rekryterade och 
utförde heminterventionen. De 
flesta av personalen som utförde 
interventionen hade erfarenhet 
av lungrehabilitering, varför det 
kan finnas begränsningar i 
överförbarhet till mottagning utan 
erfaren personal. 

Medelhög 
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Artikel- 
författare 
(artikelnummer) 

Titel Syfte Metod Resultat Diskussion Kvalitet 

Hwang, R., 
Mandrusiak, A., 
Morris, N. R., 
Peters, R., 
Korczyk, D., 
Bruning, J. & 
Russel, T.  
(4) 

Exploring 
patient 
experiences and 
perspectives of 
a heart failure 
telerehabilitation 
program: A 
mixed methods 
approach. 

Syftet var att 
undersöka 
patienters 
upplevelser och 
perspektiv av 
telerehabilitering 
efter hjärtsjukdom i 
hemmet i grupp. 

Mixad metod.  

Kvalitativ metod: 
Semistrukturerad 
intervju  

Kvantitativ metod: enkät  

n=17  

Ålder medelålder 64 år  

Genus: män och kvinnor  
Tematisk analys, med 
hjälp av mjukvara NVivo 
version 11 

Övergripande teman och 
subteman presenteras i 
studien. Övergripande teman 
sorterades i motiverande och 
inhiberande påverkansfaktorer 
(influenser). Motiverande 
influenser för att delta i 
telerehabilitering: förbättrad 
hälsa, tillgång till vård, socialt 
stöd, tryggt, förbättrad 
kunskap om hjärtsjukdom och 
förmåga att hantera 
hjärtsjukdom. Inhiberande 
influenser: rädsla för det 
okända, brist på tidigare 
datorkunskap, tidigare 
träningssvårigheter, tekniska 
svårigheter. En modell 
presenteras som förslag på 
hur man kan påverka 
inhiberande influenser. 

Minskad restid var en 
motiverande nycklefaktor som 
alla påtalade. Överlag framkom 
positiva upplevelser med 
programmet. Gruppträning 
valdes utifrån att många tidigare 
studier beskrivit gruppträning 
som positiv. Äldre patienter och 
de med mindre erfarenhet av 
dator behöver mer stöd för att 
komma igång. Inhiberande 
faktorer som kom fram i 
intervjuer bekräftades av enkät 
med lägre skattning för 
ljudkvalitet och användarvänlig 
dator. Resultatet gällande 
tillgänglighet och sparad restid 
samt en lämplig grad av stöd på 
distans genererades och 
överensstämde med tidigare 
studier på andra 
diagnosgrupper. De flesta 
deltagarna ansåg att 
telerehabilitering var 
komplement till besök på fysisk 
mottagning. Diskussion kring om 
överförbarhet till annan kontext 
är möjlig pga att alla deltagarna 
var från samma stad och det var 
fler män än kvinnor i studien. 
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Artikel- 
författare 
(artikelnummer) 

Titel Syfte Metod Resultat Diskussion Kvalitet 

Eriksson, L., 
Lindström, B., 
Ekenberg L.  

(6) 

Patients 
experiences of 
telerehabilitation 
at home after 
shoulder joint 
replacement. 

Syftet var att 
beskriva patienters 
upplevelser av 
fysioterapeutisk 
intervention i form 
av telerehabilitering 
hemma via video-
länk efter axelleds 
proteskirurgi. 

Kvalitativ studie: 
Intervjuguide användes i 
intervjuer.  

n=10  

Ålder 53-85 år 

Genus: kvinnor och män 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
användes för att 
beskriva manifest och 
latent innehåll i texten. 

Patienternas upplevelse av 
telerehabilitering var överlag 
positiv. Fynden styrker att de 
kände sig säkra, kompetenta 
och stärkta i sin dagliga rutin. 
Frekvent stöd och 
återkoppling, kontinuitet, 
förstärkt kommunikation, 
specifik kroppskännedom och 
att vara hemma påverkade till 
förbättrad återhämtnings 
kompetens. Sex kategorier 
identifierades: En annorlunda 
förstärkt kommunikation, 
Smärtfri träning som en 
effektiv rutin, Från en 
beroende patient till stärkt 
person hemma, Närhet på 
distans, Underlättat dagligt liv, 
Kontinuitet i 
fysioterapivårdkedja. 

I diskussionen tas det upp att 
fysioterapeuten som behandlade 
var erfaren fysioterapeut van vid 
axelprotes- patienter, vilket kan 
ha påverkat resultatet. Att få 
behandling i hemmet kan göra 
patienten mer säker jämfört med 
att besöka en mottagning. Svår 
syn- eller hörselnedsättning var 
ett exklusionskriterie. 
Överförbarhet av resultat möjlig 
till liknande kontext. 
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Artikel- 
författare 
(artikelnummer) 

Titel Syfte Metod Resultat Diskussion Kvalitet 

Tsai, L. L. Y., 
Mcnamara, R. 
J., Dennis, S. 
M., Moddel, C., 
Alison, J. A., 
MckKenzie, D. 
K. & 
McKeough, Z. 
J.  
(3) 

Satisfaction and 
Experience With 
a Supervised 
Home-Based 
Real-Time 
Videoconfere 
ncing 
Telerehabilitatio
n Exercise 
Program in 
People with 
Chronic 
Obstructive 
Pulmonary 
Disease 
(COPD) 

Syftet var att 
utforska COPD 
patienters och deras 
partners upplevelser 
av gruppträningspr 
ogram hemma via 
video. 

Mixad metod  

Kvalitativ metod: semi-
strukturerade intervjuer 
Kvantitativ metod: Client 
Satisfaction 
Questionnaire-8 och 
enkät designad för 
studien.  

n=19  
Ålder medelålder 73 år 
Genus: kvinnor och män 
Tematisk och 
beskrivande 
innehållsanalys, initial 
kodning med NVivo 9 

Resultat presenteras som 
huvudteman: Virtuell 
interaktion genom teknologi, 
Användning av utrustning, 
Bekvämlighet, Hälsofördelar. 
Kvalitativa fynd 
överensstämde med 
kvantitativa data där 
nöjdheten var generellt hög. 
Lägst skattades användning 
av utrustning och en person 
hade ingen nytta av 
interaktion med andra i 
gruppen. 

Styrkan med studien är 
triangulering med kvantitativa 
och kvalitativa data. Hög nivå av 
nöjdhet och positiva upplevelser. 
Negativa aspekter handlade om 
internetuppkoppling men 
påverkade inte upplevda 
hälsovinster. Vissa behövde 
extra hjälp med att använda 
teknologin. Resultatet 
överensstämmer med tidigare 
studier också i att deltagarna 
uttryckte sociala vinster av att 
träna i grupp. 
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Artikel- 
författare 
(artikelnummer) 

Titel Syfte Metod Resultat Diskussion Kvalitet 

Hoaas, H., 
Andreassen, 
H.K.,  
Lien, L.A., 
Hjalmarsen, A. 
& Zanaboni, P.  
(2)  

Adherence and 
factors affecting 
satisfaction in 
long-term 
telerehabilitation 
for patients with 
chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease: a 
mixed methods 
study. 

Syftet var att 
undersök COPD 
patienters 
upplevelser av 
långtids 
telerehabilitering 
gällande nöjdhet för 
att öka långsiktig 
efterlevnad till 
träningsprogram 
och hälsofrämjande 
beteende. 
Intervention:1. 
träning i hemmet 2. 
daglig 
telemonitorerin gav 
bla saturarion, puls, 
symptom och 
träningsdagbok 3. 
egenvård. 
Videomöte en gång 
i veckan upp till 30 
minuter med 
fysioterapeut 

Pilotstudie. Mixad 
metod.  
Kvalitativ metod: Två 
semistrukturerade 
fokusgrupper och 
individuella enkäter med 
öppna frågor 

Kvantitativ metod: enkät 
The System Usability 
Scale 

n=10  

Ålder medelålder 55.2 år  

Genus: kvinnor och män 
Teamatisk analys där 
teorier låg till grund för 
tolkning. Antonovskys 
salutogena teori nämns. 
Motiverande strategier 
analuserades med 
regulatory focus theory. 
Tolkningar utfördes med 
Bordins definition av 
terapeutisk allians. 

Resultat presenteras som fyra 
teman: Upplevda hälsovinster, 
Ökad egenförmåga(self- 
efficacy) och självständighet, 
Känslomässig säkerhet tack 
vare regelbundna möten, 
tillgång till specialkompetens 
och Upprätthållande av 
motivation. 

Diskussionen tar upp 
telerehabilitering som trefaldigt 
bättre än traditionell intervention: 
avstånd inget hinder, specialist 
kompetens tillgänglig och 
möjliggör uppföljning av samma 
personal. Trots att 
träningsprogrammet efterlevdes 
till 1.7ggrr/v istället för 3 ggr/v 
ansågs studien vara 
framgångsrik eftersom ingen 
annan studie kunnat påvisa 
efterlevnad under så lång tid. 
Motivation sjönk efter ett år då 
fortsatt förbättring uteblev. Det 
finns potential att utveckla 
telerehabilitation med grupper 
med likasinnade (peers). Studien 
är liten och har begränsningar i 
att överföras på andra 
diagnosgrupper. Fysioterapeut 
som utförde videomöten höll i 
fokusgrupperna vilket kan ha 
påverkat deltagarna att inte säga 
allt. Efterlevnad varierade starkt 
mellan individerna. 
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Artikel- 
författare 
(artikelnummer) 

Titel Syfte Metod Resultat Diskussion Kvalitet 

Kairy, D., 
Tousignant, M., 
Leclerc, N., 
Côté, A.M., 
Levasseur, M. 
& the Telage 
Researchers 
(1) 

The Patient’s 
Perspective of 
in-Home 
Telerehabilita-
tion 
Physiotherapy 
Services 
Following Total 
Knee 
Arthroplasty. 

Syftet var att 
undersöka 
patienters 
perspektiv på 
telerehabilitering 
efter total 
knäplastikoperation. 

SIngle-case 
studiedesign 
Semistrukturerad 
intervju 

Medvetet urval 

n=5 

44-72 år 

Genus: män och kvinnor 
Tematisk analys med 
hjälp av Text Analysis 
Markup System (TAMS) 

Analyzer 

Resultat visar på att 
deltagarna var överlag nöjda 
med de flesta av aspekterna 
av genomgången 
telerehabilitering. 

 
Reslutat presenteras som sex 
teman: Förbättrad 
tillgänglighet till service(vård) 
med minskat behov av 
transport, Utveckla ett starkt 
terapeutiskt förhållande med 
bibehållen känsla av personlig 
sfär, Kompletterar 
telerehabilitering med fysiska 
besök, Försågs med 
standardiserade men 
individualiserade och 
utmanande träningsprogram 
med tele rehabilitering, 
Uppfattade lättanvänd 
telerehabiliterings utrustning, 
Kände en pågående känsla av 
stöd 

Diskussionen tar upp skillnaden i 
studier där deltagare som inte 
upplevt telerehabilitering har mer 
negativa åsikter än de som har 
genomgått telerehabilitering. 
Alltså bör patienter som 
genomgått telerehabilitering 
frågas för att undersöka 
patienters upplevelser. Detta 
gällde både gällande kvaliteten 
på feedback, hur lättanvänd 
utrustning är och det 
terapeutiska förhållandet. 

I denna studie träffade inte 
terapeuten patienten genom 
fysiska besök. Fysiska besök 
efterfrågades av deltagare i 
studien. 
Mer studier kring om upplevelser 
av att få kombinerad 
telerehabilitering och fysiska 
besök föreslås. Sambandet 
mellan kliniskt resultat och 
patientens upplevelser bör 
undersökas vidare. Det kan 
finnas begränsningar i att 
överföra resultat till annan 
kontex, men bör gå till liknande 
kontext. 
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Artikel- 
författare 
(artikelnummer) 

Titel Syfte Metod Resultat Diskussion Kvalitet 

Shulver, W. , 
Killington, M. , 
Morris, C. and 
Crotty, M. 
(2017), 
‘ 

‘Well, if the kids 
can do it, I can 
do it’: older 
rehabilitation 
patients' 
experiences of 
telerehabilitati 
on. 

Syftet var att 
undersöka hur äldre 
personer som bor i 
gruppboende 
upplever 
rehabiliterings 

program genom att 
använda ehälsa-
verktyg och hur 
accepterar äldre 
patienter ehälsa 
verktyg. 

Semistrukturerade 
intervjuer  
n=17 varav 13 patienter, 
resten terapeut eller 
närstående som 
medverkade 
tillsammans med patient 
i intervju  

Ålder 62-92  

Genus: män och kvinnor  
Tematisk analys med 
induktiv ansats av 
beskrivande karaktär  
Analys med hjälp av 
NVivo kvalitativ 
dataanalysprogram 

Deltagarna fann 
telerehabilitering bekvämt och 
motiverande, klarade väl av 
att använda teknologin och 
utvecklade positiva 
terapeutiska relationer. 
Lärande och praktiska 
aspekter fungerade väl i 
rehabiliteringskontexten. 
Genom att använda 
kommersiellt tillgängliga 
teknologier kan ha påverkat till 
den höga graden av 
acceptans. Telerehabilitering 
som ett komplement samt 
förväntningar på teknisk 
support påverkar 
implementering och leverans 
av telerehabiliteringsservice till 
äldre personer. Resultat 
presenterades som fem 
teman: Telerehabilitering är 
bekvämt, Telerehabilitering 
främjar motivation och 
självkännedom, 
Telerehabilitering befrämjar 
positiva terapeutiska 
relationer, Att bemästra 
teknologi som används av 
yngre släktingar är en 
uppskattad aspekt av 
telerehabilitering, Telereha-
bilitering ersätter inte ansikte 
mot ansikte 
rehabiliteringsterapier. 

Diskussionen tar upp att 
resultaten överensstämmer med 
tidigare studier om man är äldre 
personer kan vara intresserade i 
modern teknologi och 
framgångsrikt använda det 
särskilt om den upplevs som 
användbar. Det har föreslagits 
att e-hälsa kan både 
underminera och gynna 
självständighet. I denna studie 
framkom att medvetenhet och 
intresse ökade gällande i 
aktivitetsnivå och i vissa fall även 
kring teknik. Det behövs mer 
forskning kring att helt ersätta 
traditionell behandling med 
telerehabilitering eftersom 
deltagarna uttryckte att de 
uppskattade det som ett 
komplement inte en ersättning. 
Deltagarna bodde i områden där 
det fanns tillgång relativt nära till 
rehabiliteringslokaler Det kan 
tänkas att motivationen är olika 
om personer bor långt ifrån 
rehabiliteringslokaler och med 
pragmatiskt tankesätt bättre 
accepterar att helt ersätta besök 
på klinik på grund av de stora 
avstånden. De som avstod från 
att medverka kan ha viktiga 
insikter och hjälpa oss att bättre 
förstå “långsamma anpassare” 
av teknik. 
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