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Sammanfattning  
 
Bakgrund:. Genom att behovet av tekniska stöd ökar kraftigt i takt med att befolkningen blir 
allt äldre. Kravet på sjuksköterskor som rådgivare och vägledare i relation till en patients 
strävan efter att uppnå och upprätthålla hälsa kommer att öka i framtiden. Genom att veta hur 
patienter och närstående upplever ehälsa i hemmet kommer sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal bättre kunna upplysa och förbereda patienter om vad de finns för möjligheter 
för de som behöver och vill ha vård i hemmet. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa patienter och närståendes erfarenheter av e-hälsa i 
hemmet.   
Metod: För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie med en kvalitativ ansats baserat på 
vetenskapliga artiklar. Kvalitativa studier går ut på att man finner kategorier, beskrivningar 
eller egenskaper hos någon eller någonting. Forskaren strävar efter att få en helhetsbild av 
förhållanden och på så sätt få en fullständig bild av en situation. 
Resultat: Resultatet visade på 5 huvudkategorier med 11 underkategorier. Resultatet visade 
på att patienters och närståendes erfarenheter av e-hälsa var både positiva och negativa. 
Många patienter tyckte om att e-hälsa stärkte deras hälsa och att de fick en ökad tillgång till 
vård.  
Slutsats: Studien visade på att patienter och närstående upplever ehälsa som både positivt 
och negativt att ha i hemmet. De övervägande erfarenheterna är dock positiva och många 
patienter uttryckte att tack vare ehälsohjälpmedel upplevde de en förbättring av sin hälsa 
något som många gånger var kopplat till att hjälpmedlen främjade en bättre egenvård. Flera 
patienter poängterade att ehälsa gav dem möjligheten till att bo kvar hemma trots att de hade 
ett växande behov av vård.  
 
Nyckelord: Ehälsa, Egenvård, Hemmet, Närstående, Patienter,  Erfarenheter
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Inledning 

Sävenstedt (2014) skriver att det är mycket som tyder på att sättet att mötas kommer 

förändras i och med ökad användning av information- och kommunikationsteknik (IKT) och 

det är betydelsefullt att fundera på hur det kommer att påverka omvårdnadens kvalitet. 

Utvecklingen av teknik inom hälso- och sjukvård har gått otroligt snabbt och detta har 

inneburit en positiv förändring för människor med hälsoproblem då information nu är 

betydligt mer tillgänglig än det har varit tidigare(ibid.). Sävenstedt (2014) menar att ur ett 

omvårdnadsperspektiv är ökad kunskap och självständighet hos personer med hälsoproblem 

ett mål i omvårdnadsarbetet, detta innebär att möjligheten att själv kunna söka kunskap via 

internet eller ha tillgång till sin elektroniska journal är grundläggande IKT-baserade 

omvårdnadsverktyg. Ehälsa är idag ett stort begrepp som innefattar de flesta former av vård 

med stöd av information- och kommunikationsteknik (IKT), detta omfattar allt från 

elektroniska journalsystem, distansutbildningar inom olika sjukdomar, stöd till patienter på 

distans, sensorer som mäter aktivitet och medicinsk data, samt olika sorters trygghetssystem i 

boendemiljön (ibid.). Lindberg, Nilsson, Zotterman, Söderberg och Skär (2013) skriver att 

användandet av IKT i hemsjukvården är ett området som snabbt utvecklas och blir större. 

Vidare skriver de att det finns en brist på kunskap hos sjuksköterskor om hur man använder 

IKT för att tillgodose omvårdnadsbehovet hos patienter (ibid.). Patienter kan i stor 

utsträckning själva söka information om sina hälsoproblem och studier visar på att gruppen 

som söker information ökar stadigt och den avspeglar också teknikanvändningen i allmänhet 

då yngre människor tenderar till att i större omfattning söka information än den äldre 

befolkningen (Sävenstedt, 2014). Många sjuksköterskor menar att kommunikationen utgör 

grunden för kvalitén i vården, särskilt för att undvika misstag, och är därför många gånger 

kritiskt för att säkerställa patientsäkerheten (de Almeida Barbosa & Paes da Silva, 2017). 

Många gånger tycker sjuksköterskorna att IKT-utrustningen är för avancerad, onödig eller 

olämplig för användning i hemsjukvård (ibid.). Bartfai och Boman (2012) menar att behovet 

av teknikstöd i hemmet väntas öka kraftigt de närmsta åren, i takt med att en allt större del av 

Sveriges befolkning blir äldre. Detta kommer i sin tur ställa högre krav på vårt samhälle, 

speciellt på våra bostäder som i framtiden även ska fungera för en utbyggd 

hemsjukvård(ibid.). Vidare skriver de att kunskapen om kognitiva hjälpmedel idag är 

begränsad bland personer med funktionshinder och förskrivare av hjälpmedlen. De menar att 

kognitiva hjälpmedel kommer att vara lika vanligt som vad rullstolar och toalettstolsförhöjare 
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är idag (ibid.). Kravet på sjuksköterskor som rådgivare och vägledare i relation till patientens 

egen strävan att uppnå och upprätthålla hälsa kommer därför att öka för varje dag som går 

(ibid.). Sävenstedt (2014) skriver att forskningen inom eHälsa hittills mest fokuserat på 

tekniken och användbarheten av olika funktioner för att stödja hälso- och sjukvårdens 

vårdprocesser, och att det har saknats ett tydligt fokus på hälsa som ett mål för verksamheten. 

Från ett omvårdnadsperspektiv bör IKT-tillämpningar i vården värderas utifrån om de har 

som mål att förebygga ohälsa eller att stödja hälsa (ibid.). Genom att veta hur patienter och 

närstående upplever e-hälsa i hemmet kan sjuksköterskor och övrig vårdpersonal bättre 

förbereda och informera både patienter och närstående på vad det finns för möjligheter för de 

som behöver eller vill ha vård i hemmet. 

Bakgrund 

Definition på ehälsa 

Melander Wikman (2012) skriver att det finns en mänga olika definitioner av begreppet 

eHälsa, och att det inte råder enighet kring någon specifik definition. Vid en systematisk 

granskning av de olika definitionerna av eHälsa som förekommer i artiklar, webbsidor och 

rapporter, framkom det inte mindre en femtioen olika unika definitioner. Begreppet hälsa 

fanns dock med i alla definitionerna och syftar framförallt på hälsoprocesser och 

hälsosystem, snarare än på personers välbefinnande (ibid.). Tekniken i de olika definitionerna 

ses främst som ett redskap för att stödja en vårdprocess, funktion eller service. Tekniken 

framställs också som något som syftar på att underlätta och öka möjligheterna till mänsklig 

aktivitet. Melander Wikman (2012) skriver också att termen eHälsa från början inte var tänkt 

att användas som ett vetenskapligt begrepp, men att begreppet numer används flitigt i många 

vetenskapliga sammanhang. Svensk sjuksköterskeförening har gjort sin definition på ordet 

eHälsa efter WHO:s benämning på hälsa. Genom att lägga till ett ”e” indikerar det på 

användandet av digital teknik som hjälpmedel för att uppnå en god, jämlik och tillgänglig 

hälsa för alla i samhället (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). WHO:s(2011) benämning på 

eHälsa är användning av digital teknik för att kunna behandla patienter, spåra sjukdomar, 

genomföra forskning, utbilda studenter samt övervaka folkhälsan. EU-kommissionen 

beskriver eHälsa som en slags paraplyterm för tillämpningar av digital teknik för att utveckla 

och förbättra på samhälls- och individnivå. I detta ingår tex. egenvård, omsorg, hälso- och 

sjukvård samt vårdens kontakt med patienter, närstående och andra aktörer (SSF, 2012). 
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Melander Wikman (2012) skriver att eHälsa är ett prioriterat område inom EU.  

 

Denna studie utgår från Blekinge Tekniska Högskolas definition: 

 
 
 
 

Beskrivning av eHälsa inom omvårdnad på Institutionen för hälsa: 
eHälsa inom omvårdnad inbegriper kunskap om eHälsoverktyg/tjänster för att främja, 

förbättra och effektivisera omvårdnads-, arbets- och kommunikationsprocesser för 

sjuksköterskor i deras dagliga arbete. eHälsa inbegriper vidare att utifrån ett etiskt 

förhållningssätt tillämpa, utveckla och implementera eHälsoverktyg/tjänster i syfte att stödja 

omvårdnad och hälsa. eHälsa ska stärka möjligheterna för en personcentrerad, säker, jämlik 

och tillgänglig vård som främjar delaktighet och fokuserar på personens och närståendes 

kunskap och behov (Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa, 2017) 

 

Definition på Informations och kommunikations teknik 

Information- och kommunikationsteknik (IKT) används nästa överallt inom dagens hälso- 

och sjukvård. Melander Wikman (2012) skriver att begreppet IKT har förändrats i takt med 

den allmänna tekniska utvecklingen och gått från att stå för informationsbehandling till att 

beskriva kommunikation och utbyte av information. Hon menar att det finns en mängd 

begrepp och benämningar kring IKT när det används inom hälso- och sjukvården. Hon 

preciserar framförallt tre stycken, telemedicin, televård och telehälsa (ibid.). 

Telemedicin 

Telemedicin betyder medicin på distans. Mer utvecklat betyder det användning av 

telekommunikation och informationsteknik (IT) för att få och utbyta patientrelaterad 

hälsoinformation samt att tillhandahålla klinisk vård och hälsoutbildning till personal eller 

patienter när avståndet mellan de båda parterna kräver detta (Melander Wikman, 2012). 

Telemedicin definieras ofta som medicinskt inriktade applikationer som tex telekirurgi, 

teleradiologi och teledermatologi. Telemedicin kan alltså förklaras som ett system inom 

hälso- och sjukvården där läkare undersöker patienter på distans genom att använda 

telekommunikationsteknologi (ibid.). 
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Televård 

Begreppet televård har en större betydelse än telemedicin och omfattar inte bara medicinska 

behandlingar på distans, utan även aktiviteter som utförs utav andra professioner (Melander 

Wikman, 2012). Televård definieras som hälsorelaterade tjänster och information via 

telekommunikationsteknologier. Exempel på funktioner med koppling till televård är tex 

trygghetslarm, kontroll av blodtryck, puls och syremättnad (ibid.). 

Telehälsa 

I takt med att fler professioner började använda IKT vid informationsöverföring, lagring av 

data eller som kommunikationshjälpmedel, ansågs begreppet telemedicin bli för snävt. Då 

började istället begreppet telehälsa att användas som en paraplyterm för televård, 

telerehabilitering och hembaserad televård (Melander Wikman, 2012). Begreppet telehälsa 

används för att beskriva alla varianter av tjänster inom hälso- och sjukvård där 

telekommunikation används (ibid.). 

Forskning kring eHälsa. 

Sandberg och Gard (2012) skriver att forskning och utveckling om eHälsoinnovationer inom 

hälso- och sjukvårdsorganisationer behövs för att förbättra hälso- och sjukvården. Som 

tidigare nämnt så skriver Sävenstedt (2014) att forskningen hittills främst har fokuserat på 

tekniken och användbarheten kopplat till vårdprocesser, istället för teknik och användbarhet 

kopplat till hälsa och omvårdnad. Sandberg och Gard (2012) menar att sjukhus och andra 

vårdgivare har varit snabba med att införa olika IT-lösningar i verksamheten, men menar att 

betydligt mindre uppmärksamhet har riktats mot innovationer inom IKT. De menar att 

kunskapen behöver öka om innovativ IKT-användning för tex undersökningar och 

behandlingar av olika sjukdomar (ibid.). 

Svensk sjuksköterskeföreningens strategi för ehälsa 

En sjuksköterskas arbete utgår från att omvårdnad bedrivs personcentrerat och syftar till att 

ge patienter en god och säker omvårdnad. Ehälsa är ett verktyg som ska stödja 

personcentrerad vård och behöver då vara integrerat i sjuksköterskans yrkesutövning oavsett 

vilken roll, funktion och verksamhetsområde(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Ehälsa 

kan även användas för att stödja hälso- och sjukvårdsprocesser genom att säkerställa kvalitén, 

patientsäkerhet, personcentrerad vård och kontinuitet i vårdkedjan. För att ehälsa ska kunna 

utvecklas i rätt riktning och hjälpa patienter med deras behov av omvårdnad behöver 
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sjuksköterskor oavsett roll bidra med engagemang och kunskap (SSF, 2012).  

 

Ehälsa påverkar många aspekter inom vården rörande struktur, processer och resultat och 

inkluderar även förutsättningar, genomförande, uppföljning och utveckling. SSFs strategi för 

ehälsa delas in i olika målområden med utgångspunkt i sjuksköterskors perspektiv och den 

nationella e-hälsostrategin. De olika områdena är informationshantering, kommunikation och 

samverkan, etiska värdegrunder, lärande och kompetens, ledning och styrning, teknikstöd 

samt forskning och utveckling. Inom alla målområden finns det mer preciserade mål inom 

sjuksköterskors ansvarsområden som måste uppfyllas för att ehälsa ska främja patienter och 

närstående (SSF, 2012).  

Informationshantering 

Sjuksköterskor ska ha tillgång till information och beslutsstöd för att kunna genomföra vård 

samt kunna bidra till utveckling av struktur och termer i den elektroniska journalen. Då hälso- 

och sjukvården är en oerhört informationstät verksamhet och det är en stor del av vårdens mål 

att informationen är lättåtkomlig. En lättåtkomlig information om patienternas diagnos, 

behandling, omvårdnad och rehabilitering kan vara garanti för god och säker vård samt 

underlätta samverkan mellan vårdnivåer, yrkesgrupper och i teamarbetet (SSF, 2012). 

Kommunikation och samverkan   

Sjuksköterskor ska använda tillämpningar av ehälsa för att kommunicera och samverka 

utifrån ett kritiskt förhållningssätt med hänsyn till nytta och användarvänlighet. Ehälsa ska 

underlätta möte och kommunikation med patienter och närstående och även underlätta 

samverkan med andra yrkesgrupper. Ehälsa ska användas så patientens delaktighet och 

kontroll stärks över olika vårdinsatser. Ehälsa ska kunna stödja värdefulla 

omvårdnadsprocesser med hänsyn till patientens behov. Det finns dock en risk att tekniken 

kan bidra till en frustration och ett främlingskap istället. I mötet med sjuksköterskan och 

patienten är det två individer som möts, där ska tekniken ha en stödjande funktion inte en 

dominerande (SSF, 2012). 

Etisk värdegrund 

I användandet av ehälsa ska centrala grundläggande värden som patienternas sårbarhet, 

värdighet, integritet och självbestämmande tas hänsyn till. Sjuksköterskan ska verka för en 

personcentrerad vård oavsett i vilken omfattning de har tillgång till IKT. Riktlinjer ska 

utarbetas och följas som reglerar sjuksköterskans användning av teknik och sociala medier 
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där den professionella yrkesrollen tydligt skiljs från den privata. Användningen av sociala 

medier baserar på kunskap och ett kritiskt förhållningssätt både som professionell och som 

privat person (SSF, 2012). 

Lärande och kompetens  

Ehälsa ska ingå i sjuksköterskeutbildningen på alla nivåer och även i den fortsatta 

yrkesrollen. En specifik kompetensutveckling inom ehälsa för sjuksköterskor krävs för att 

säkerställa en god utveckling av ehälsa anpassad till omvårdnadsarbetet (SSF, 2012) 

Teknikstöd 

De tekniska lösningar och ehälsotjänster som finns ska vara tillräckligt flexibla, tillgängliga 

och säkra för att kunna stödja sjuksköterskans ansvarsområden. Sjuksköterskan behöver vara 

aktiva kravställare och innovatörer i utvecklingen av tekniska lösningar och ehälsotjänster, 

samt att sjuksköterskan ska säkerställa att tekniska lösningar och ehälsotjänster håller en hög 

information- och patientsäkerhet (SSF, 2012). 

Forskning och utveckling 

För att öka kunskapen om digitala tjänster och ytterligare stärka omvårdnadens roll och 

betydelse för patientens välbefinnande så är det väsentligt att sjuksköterskor aktivt bedriver 

ett forsknings och utvecklingsarbete som stödjer utvecklingen av en omvårdnads- och 

individanpassad ehälsa. Särskilt intressant för omvårdnad ses områden för teamsamverkan 

via digital teknik, termer och begrepp för att uttrycka omvårdnad, samt beslutsstöd för 

omvårdnad och ehälsotjänster där ny teknik ses som värdefulla verktyg för att öka 

patienternas delaktighet. Sjuksköterskor ses som betydelsefulla aktörer vid implementering 

av forskningsresultat och innovationer (SSF, 2012). 

Definition på patienter och närstående 

Patient kan definieras som en person som har kontakt med hälso- och sjukvården på grund av 

sjukdom, i avsikt att få behandling eller omvårdnad. Begreppet grundar sig på att man har en 

relation till någon, till exempel att man är patient till en läkare eller sjuksköterska på en 

vårdcentral, sjukhus eller i hemmet (Söderlund, 2016). Enligt Socialstyrelsens 

termbank(2004) definieras närstående som en person som den enskilde anser sig ha en nära 

relation med. Närstående anses i första hand vara familjen eller andra nära anhöriga, de 

brukar avses vara, maka eller make, sambo, regisserad partner, barn, styvbarn, förändrar eller 

syskon(Socialstyrelsen, 2017). 
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Erfarenhet 

I denna studie definieras erfarenheter som en process genom vilken man får en kunskap eller 

färdighet (NE.se) genom olika händelser som vi upplever under vårt vardagliga liv (Asp & 

Fagerberg, 2016). Collins ordbok (2017) definierar erfarenheter som något som används för 

att hänvisa till en persons tidigare händelser, kunskaper och känslor som utgör en persons liv 

eller karaktär. Henricson och Billhult(2017) skriver att i en erfarenhet finns det inget som är 

fel och det finns inte heller någon absolut sanning. 

Orems egenvårdsteori 

Dorothea Orem(2001) beskriver sin teori om egenvård som aktiviteter den egna personen 

inleder och utför för egen räkning för att upprätthålla liv, hälsosam livsstil, personlig 

utveckling och välbefinnande genom att uppfylla kända förutsättningar för de funktionella 

och utvecklingsförordningar som finns. Orem (2001) delar in egenvårdsprocessen i två faser 

där den ena omfattar de psykologiska aktiviteterna och den bedömning som leder fram till ett 

beslut om vad patienten behöver göra för att ett bestämt mål ska uppnås. Patienten själv 

bedömer situationen och tar egna initiativ till att utföra de bestämda handlingarna. Den andra 

fasen omfattar de efterföljande handlingar som är knutna till det aktuella egenvårdsbehovet 

(ibid.). En stor central del i människans förmåga att utöva egenvård är 

kunskapskomponenten. Den vuxna människan har förmågan att själv styra sin egna 

utveckling och där till handla lämpligt i situationer för att värna om sin hälsa. När egenvården 

blir större än individens förmåga och kraft att tillgodose behoven blir personen i behov av 

omvårdnad. Då är det sjuksköterskans uppgift att inrikta omvårdnaden på att återställa en 

balans mellan de krav på egenvård och förmågan att möta dessa krav (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2014). För att sjuksköterskan ska kunna använda sin kunskap för att förändra en 

individs situation måste dennes praktiska kunskap vara systematiskt och giltigt för att kunna 

hjälpa patienten med att styra de dynamiska processerna (Ibid.). Förmågan att lära sig och 

begagna sig av kunskaper och färdigheter i utövandet av egenvården är ett grundläggande 

drag hos människan (Orem, 2001). 

 

Orem(2001) beskriver egenvårdskrav som de krav på handling som egenvårdsbehoven 

kräver. Egenvårdsbehoven är olika och relaterar till människan hälsoprocesser. Orem (2001) 

beskriver åtta stycken universella egenvårdsbehov, vilka är de behov som den vuxna och 

friska människan kan tillgodose på sitt egna sätt. Det finns dock inte någon regel på hur detta 

ska uppnås. Hon betonar även att de finns många sätt på hur människan tillgodoser sina 
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behov, dessa utgår även från tidigare erfarenheter och miljön man befinner sig i. De åtta 

behov som Orem identifierar är, upprätthållande av adekvat syreintag, vätskeintag, födointag, 

omvårdnad med avseende på eliminationsprocesser och exkrementer, upprättande av balans 

mellan vila och aktivitet. Upprätthållande av balans mellan ensamhet och social integration, 

förebyggande av risker för mänskligt liv, mänsklig funktion och mänskligt välbefinnande 

samt befrämjande av mänsklig funktion och utveckling inom social gemenskap, allt efter 

människans behov, potential, begränsningar eller individens önskan (ibid.). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa patienter och närståendes erfarenheter av ehälsa i hemmet.   

Metod 
För att besvara studiens syfte gjordes en litteraturstudie med en kvalitativ ansats baserat på 

vetenskapliga artiklar. Syftet med en kvalitativ metod är att finna kategorier, beskrivningar 

eller egenskaper hos någon eller någonting(Olsson & Sörensen, 2011). Henricson och 

Billhult (2017) skriver att den kvalitativa metoden har sitt ursprung i den holistiska 

traditionen och är till för att undersöka personers levda erfarenheter av ett fenomen. 

Forskaren strävar efter att få en helhetsbild av olika förhållanden för att på så sätt få en 

fullständig bild av en viss situation. I en litteraturstudie är det litteraturen som är 

informationskällan och insamlingen av litteraturdata görs lämpligast ur ca 5-6 vetenskapliga 

artiklar eller andra relevanta vetenskapliga rapporter (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Datainsamling och urval  

Referensdatabaserna som användes i litteratursökningen var Cinahl, Pubmed och 

PsycArticles. Cinahl är en databas som innehåller artiklar som är vetenskapligt granskade 

inom det vårdvetenskapliga området(Kristensson, 2016). Pubmed är en sökdatabas som 

innehåller vetenskapliga artiklar främst inom området medicin men också omvårdnad 

(William, Stoltz & Bahtsevani, 2011). PsycArticles är den del av Psychinfo som är en databas 

som tillhandahåller artiklar om psykologi och beteendevetenskap från American 

Psychological Association(Kristensson, 2016).  I Cinahl användes Cinahl headings för att få 

relevanta sökord som gav artiklar som svarar på syftet. Men också en sökning i svenska 
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MesH gjordes. I Cinahl Headings gjordes först en sökning med sökorden var för sig för att 

senare göra en blocksökning med de termer som gav flest artiklar som var relevanta till syftet, 

även en fritextsökning med relevanta sökord gjordes. Sökord som användes i blocksökningen 

i Cinahl var Telehealth, Telenursing, Telemedicin, chronic disease, disease, Diabetes mellitus 

type 1 och pulmonary heart disease. Sökord som användes i fritextsökningen i Cinahl var 

Telehealth, Telehealth and empowerment, Telehealth and patients experiences, Ehealth, 

Ehealth and empowerment, Ehealth and qualitative, Ehealth and homecare, Ehealth and 

quality of life och Telehealth and experiences. I Pubmed användes Mesh termerna 

Telemedicine, Telenursing, Telehealth och Chronic disease, samt en fritextsökning på 

Ehealth. I PsycArticles användes Ehealth och Telehealth som sökord. I blocksökningarna 

söktes varje sökord först var för sig och sedan kopplades de ihop med de booleska 

sökoperatörerna OR och AND. William et.al.(2011) poängterar att för att få största utbudet av 

artiklar så ska varje sökord först sökas enskilt och sedan kopplas ihop med de booleska 

söktermerna. Vidare skriver de att det är lämpligt att använda sig av booleska söktermer då 

det breddar sökningen inom det valda ämnet samt att det avgränsar artiklar som inte är 

relevanta till syftet(ibid.). (Bilaga 1) 

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade efter 2007, vara på engelska, 

vetenskapligt granskade samt vara genomförda med en kvalitativ metod. Kontexten i 

artiklarna skulle vara i en patients hemmiljö. De skulle ha ett patient eller ett närstående 

perspektiv. Artiklar som hade sjuksköterskeperspektiv och handlade om barn exkluderades. 

 

Den slutgiltiga blocksökningen i Cinahl gav 284 träffar och samtliga lästes på titelnivå för att 

se vilka artiklar som var relevanta till studiens syfte, av dessa lästes 150 stycken abstrakt. 43 

stycken artiklar lästes i fulltext av dessa var det 9 stycken som var relevanta till syftet. 

Fritextsökningen i Cinahl gav sammanlagt 115 artiklar som även här lästes samtliga på 

titelnivå och av dessa var 83 stycken relevanta för studiens syfte och lästes då på abstrakt 

nivå. Efter att 29 stycken noggrant lästs i fulltext ansågs 6 stycken svara på studiens syfte. I 

databasen PsycArticles gjordes en fritextsökning med relevanta sökord som resulterade i 113 

artiklar, samtliga lästes på titelnivå, av dessa lästes 54 stycken abstrakt. Detta resulterade i 11 

stycken artiklar som lästes i fulltext där slutligen 10 stycken valdes bort. Sökningarna i 

pubmed resulterade i 11 stycken artiklar som samtliga lästes i fulltext och därefter sorterades 

bort. (Bilaga 3) 
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Kvalitetsgranskning 

För att bedöma kvalitén på de utvalda artiklarna användes SBU:s granskningsmall (Bilaga 2) 

för Kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - Patientupplevelser. 

Mallen funkade på så sätt att man satte ”Ja”, ”Nej”, ”Oklart” eller ”Ej tillämpligt” som svar. 

Artiklarna kunde få ”Hög”, ”Medel” eller ”Låg” nivå. Sammanlagt blev det 16 artiklar som 

gick till kvalitetsgranskning och av dessa ansågs 7 stycken hålla en hög nivå, 4 stycken 

medelhög och 5 stycken låg. Eftersom 4 stycken ansågs hålla en medelhög nivå uppkom 

således frågan hur vida författarna skulle förhålla sig till dessa. Efter ytterligare granskning, 

på bland annat de delarna som artiklarna hade fått lägre skattning på, var båda författarna 

överens om att inkludera alla 4. De 5 med låg kvalité sorterades efter granskning bort. 

Således återstod 11 stycken artiklar efter kvalitetsgranskningen. 

Dataanalys 

För att hålla sig så textnära som möjligt valdes en manifest innehållsanalys av Graneheim och 

Lundman(2004). Med manifest ansats menas att författarna tolkar det som är synligt i texten, 

i motsvarighet till att arbeta latent då det istället är det som står ”mellan” raderna i materialet 

som samlats in, som analyseras. Analysen består av ett antal steg där meningsenheter, 

kondensering, kodning, samt utformning av underkategorier och kategorier. När 

meningsenheterna tagits ut görs en kondensering av dessa vilket innebär att texten reduceras 

till de mest väsentliga innehållet från meningsenheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Innehållet från kondenseringen utgör sedan grunden för kodningen. En kod beskrivs som en 

etikett med ett eller flera ord som beskriver innehållet i meningsenheten. När alla koderna är 

satta grupperas de ihop med koder som har liknande innebörd och skapar då ett underlag för 

kategorier samt underkategorier (ibid.). Kategorin kan beskrivas som en rubrik som svarar på 

vad texten innehåller samt sammanfattar kodernas betydelse. Kategorin ska svara direkt till 

studiens syfte (ibid.). Dataanalysen i denna studie gjordes enligt följande förfarande. 

Artiklarna lästes igenom enskilt en och en och sedan tillsammans för att inte missa några 

meningsenheter. Meningsenheterna plockades ut på sitt originalspråk, det vill säga engelska. 

För att göra textmaterialet enklare och mer hanterbart att arbeta med så översattes 

meningsenheterna till svenska då detta är båda författarnas modersmål. För att undvika inslag 

av tolkning i översättningen så gjordes den så textnära som möjligt och vid tveksamheter 

användes en medicinsk, samt engelsk-svensk ordbok. När meningsenheterna tagits ut gjordes 

tillsammans en kondensering av varje meningsenhet. När alla koder var satta skapades 

provisoriska kategorier som utgjorde en tidig början till ett resultat. När texten var skriven 
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bröts den sedan ner och sorterades in under andra kategorier som svarade bättre till studiens 

syfte. När kategorierna var satta delades texten från varje kategori in i underkategorier. Vid 

det här laget hade de tidiga provisoriska kategorierna helt försvunnit. Ett första resultat lästes 

igenom tillsammans med vår handledare, och under denna träff ändrades flera av 

kategorierna och det växte fram en mer tydlig bild av det slutliga resultatet. Efter 

handledningen flyttades vissa av textstyckena till de nya kategorierna, varpå vissa kategorier 

försvann helt. (Bilaga 4.) 
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Resultat  

Resultatet visade på elva stycken underkategorier som fördelades under fem stycken 

huvudkategorier (se figur 1). Det framkom både fördelar och nackdelar med 

ehälsoanvändning. Det framkom också att det var mycket känslor relaterade till användning 

av ehälsa, både positiva och negativa. Det framgick även att patienterna fick en högre 

medvetenhet om sin egen sjukdom och de symtom som var relaterade till sjukdomen. Många 

av de intervjuade patienterna upplevde att ehälsa var ett sätt att främja egenvård genom olika 

verktyg så som blodtrycksmätare, informations- och kommunikationsteknologi (IKT) eller  

med hjälp av olika applikationer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.Kategoriöversikt 
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Uppskattar omedelbar vård 

Ger en ökad tillgång  

Patienter och närstående uppskattade möjligheten att kommunicera via informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) oavsett tid och plats, och såg det som en fördel att kunna 

skriva i nuet av en tanke eller en fråga, de upplevde att omvårdnaden blev mer tillgänglig 

(Grimsø, Engelsrud, Ruland & Finset, 2012, Skär & Söderberg, 2011). Patienterna upplevde 

att IKT ökade kontakten med vårdpersonal, och tack vare den ökade kontakten uttryckte 

också många patienter en ökad tillfredställelse med kvalitén på sjukvården (Gorst, Coates & 

Armitage, 2015, Sevean, Dampier, Spadoni, Strickland & Pilatzke, 2008,). De patienter som 

bodde på landsbygden uppskattade dessutom den ökade tillgången till specialistläkare över 

IKT, något som vanligtvis inte var tillgängligt i avlägsna samhällen (Sevean, et.al., 2008). De 

flesta av patienterna upplevde ehälsa som en överlägsen form av vård eftersom att den är 

både effektivare och mer frekvent än den traditionella vården (Gorst, at.al., 2015). En patient 

hade alltid hemsidan öppen på datorn, vilket indikerade på att denna hade blivit en central del 

i patientens dagliga rutiner och liv, patienten upplevde att hemsidan var bra att använda då 

den direkt ledde till den information patienten sökte (Grimsø, et.al., 2012). 

All patients acknowledged that telehealth has facilitated increased access to health care 

services, as they feel that telehealth has increased the contact they have with health 

professionals.(Gorst, et.al., 2015 s. 64) 

 

Slipper ta sig till vården 

Majoriteten av patienterna berättade att den största fördelen med att använda sig av ehälsa var 

den enorma minskningen av restid, en kvinna var speciellt tacksam då hon var i behov av 

väldigt avancerade transporter för att ta sig till sjukhuset (Sevean et.al.,2008, Zilliacus, 

Meiser, Lobb, Kirk, Warwick & Tucker 2010). Flera patienter menade dessutom att tack vare 

minskningen av resor kände de en stor kostnadsbesparing och en ökad livskvalité (Sevean 

et.al., 2008, Zilliacus et.al., 2010). Många patienter var positiva till att använda sig av 

informations- och kommunikationsteknologi (IKT), och de flesta tyckte att det var bekvämt 

med en konsultation via videosamtal (Williams, Price, Hardinge, Tarassenko & Farmer, 

2014, Zilliacus, et.al.,2010,). Patienterna blev positivt överraskande av teknologin som fanns 

tillgänglig och tyckte att tack vare videosamtalet var det möjligt att upptäcka och läsa av 
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ansiktsuttryck, vilket ledde till känslan av trygghet och social närvaro, något som i sin tur 

gjorde att mötet upplevdes både realistiskt och liknande ett traditionellt möte (Sevean, et.al., 

2008, Zilliacus, et.al., 2010,). 

 

Several participants commented that not having to travel was not only a tremendous cost 

savings but also protected valuable time and att the end of the day resulted in a better quality 

of life.(Sevean, et.al.,2008 s. 814) 

Trygghet genom att övervakas 

Att kunna vara hemma 

Majoriteten av patienterna som bodde själva uppskattade att ha ehälsoutrustningen hemma 

och kände en ökad trygghet tack vare vetskapen om att någon på distans kunde övervaka 

deras hälsotillstånd (Gorst, et.al., 2015, Lu, Chi & Chen, 2012, Skär et.al., 2011, Williams, 

et.al., 2014). De upplevde att möjligheten för vårdpersonalen att övervaka dem i hemmet gav 

dem lugn och sinnesro samt en ökad känsla av kontroll över sin egen hälsa(Gorst, et.al., 2015, 

Grimsø, et.al., 2012, Lubberding, van Uden-Kraan, A Te Velde, Cuijpers, Leemans & 

Verdonck-de Leeuw, 2014). Patienterna betonade vikten av att kunna vara hemma istället för 

på ett sjukhus, det gav dem ett lugn som de inte kände när de var inlagda(Dinesen, Nøhr, 

Andersen, Sejersen & Toft, 2008). 

For the patients stress was reduced by the feeling that it was safe to stay in the home 

environment even when care needs increased related to progression of the chronic 

illness.(Skär & Söderberg, 2011 s. 76).  

 

Personalens insyn kändes som en livlina 

Många patienter gillade idéen på att någon höll koll på deras parametrar, som en slags partner 

som vakade över dem, en patient såg ehälsoutrustningen som en slags livlina som förebyggt 

henne från att bli inlagd på sjukhus (Gorst, et.al., 2015, Lu, et.al., 2012, Williams, et.al., 

2014). Även närstående till patienter som bodde själva upplevde ett lugn av vetskapen om att 

vårdpersonalen tidigt kunde upptäcka ifall det blev någon avvikelse hos patienten (Gorst, 

et.al., 2015). De tyckte även det var bra att sköterskorna kunde se deras mätningar och då 
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kunna ge dem råd eller rekommendera att de skulle komma in till vårdcentralen (Gorst, et.al., 

2015, Huygens, et.al., 2016). 

 

The patients has viewed telehealth as being a ”sort of a lifeline”, as she believes that it has 

prevented her from having any hospital admissions.(Gorst, et.al., 2015 s. 65).  

Ger möjlighet till egenvård 

Medveten om sin hälsa 

Genom att använda ehälsa såg patienterna en förbättring i sin egenvård och genom att läsa av 

utrustningen kunde de lättare se hur deras hälsotillstånd såg ut, när den blev sämre kunde de 

se exakt när den började bli sämre (Gorst, et.al., 2015, Lubberding, et.al., 2014). Genom att 

övervaka sina parametrar blev patienterna mer uppmärksamma på sina symtom och kunde då 

ta upp dem med sin ansvariga sköterska eller läkare, då fick vårdpersonalen en större 

möjlighet att bekräfta deras symtomupplevelser som något normalt eller onormalt (Grimsø 

et.al., 2012, Lubberding, et.al., 2014,). Patienterna uttryckte dock att de inledningsvis inte 

kände sig som patienter men att de genom att mäta sina parametrar och symtom blev mer 

medvetna om sin sjukdom och kände sig då som patienter och att det upplevdes negativt 

(Huygens, et.al., 2016). När patienterna kände sig nedstämda använde många en 

symtomdagbok som innehöll standardiserade frågor om välmående. De insåg då att de 

faktiskt mådde bättre än va de trodde (Grimsø, et.al., 2012, Williams, et.al., 2014). 

Patienterna kände att de kunde vara ärliga i applikationerna vilket ledde till att de fick en 

bättre reflektion kring sin sjukdom(Donkin & Glozier, 2012). Det var många patienter som 

menade att de upplevde en förbättring av sin hälsa när de använde sig av ehälsoutrustning 

(Gorst, et.al., 2015. Lu, et.al., 2012). 

 

The disadvantage is that I´m feeling more like a patient, because of frequently 

monitoring.(Huygens, et.al., 2016 s. 7). 

Lättare kunna hantera sin sjukdom 

Genom att använda olika applikationer och hemsidor kunde patienterna hantera sina 

sjukdomar mycket bättre. De patienterna som använde sig av en applikation som påminde 

dem om att ta sina mediciner, uppgav att sjukdomen inte var ett lika stort problem som innan 

(Huygens et.al., 2016). Att använda sig av en matdagbok som på ett effektivt sätt hjälpte 
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patienterna med att välja rätt måltider, underlättade för dem att hantera sin sjukdom på ett 

bättre sätt (Huygens et.al., 2016). Patienterna uttryckte också att användningen av ehälsa har 

varit till deras fördel genom att förbättra deras egenvård samt att hantera symtom som 

kommer med deras sjukdom, något som i sin tur minskade deras oro och osäkerhet (Gorst, 

et.al., 2015, Lu, et.al., 2012, Williams et.al., 2014). Genom att vara aktiva och informerade så 

kände patienterna att de kunde hjälpa läkarna med att bestämma vilken behandling de skulle 

ha (Gorst, et.al., 2015, Grimsø, et.al., 2012, Williams, et.al., 2014,). 

 

Patients expressed the view that using the mHealth application was beneficial to their self-

management, not just in terms of monitoring and adherence to medication, but also engaging 

with mood issues(Williams, et.al., 2014 s. 396). 

Mer engagerad i sin egenvård 

Patienterna upplevde att det var bra att ha ehälsoutrustning hemma så att de själva kunde 

mäta sina parametrar och kunde då lätt se om de hade någon avvikelse (Gorst, et.al., 2015, 

Lu, et.al., 2012). Det framkom också att många patienter uppskattade den många gånger 

omedelbara feedback som de kunde få via IKT, samt möjligheten att skicka olika mätvärden 

som tex blodtryck eller blodsockernivå, direkt till sin sjuksköterska, detta gjorde att många 

patienter upplevde att de fick ett bättre engagemang i sin egenvård(Gorst, et.al., 2015, 

Huygens et.al., 2016, Lu, et.al., 2012). En applikation eller liknande som övervakar 

livskvalitet, erbjuder personliga råd och automatiskt skickar data till en sköterska som kunde 

ge feedback var lockande för många patienter (Huygens, et.al.,2016, Lubbering et.al., 2014). 

Många patienter uttryckte en uppskattning av att de kunde skicka sina mätvärden till sin 

ansvariga sköterska, då hade sjuksköterskorna alltid uppdaterad data och kunde då meddela 

ifall det fanns några avvikelser. Detta gjorde att patienterna blev mer delaktiga i sin vård och 

uppmuntrades till en mer aktiv hantering av sin hälsa (Gorst et.al.,2015, Huygens et.al., 

2016). Tack vare detta kunde de värdera vikten av att hantera sin hälsa och vilja fortsätta göra 

det permanent(Gorst, et.al., 2015, Grimsø, et.al., 2012, Williams, et.al., 2014). 

 

Seeking information on the website reinforced the patients self-image of beings active and 

informed as possible. In this way the website stimulated them to take on the role of active 

patients(Grimsø, et.al., 2012 s.7).  
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Kan inte ersätta den vanliga vården 

Att inte få det stöd de behöver 

För några patienter blev det uppenbart att de interagerade med ett datorprogram när de kom 

över oönskad information, då fanns det ingen som kunde lugna, stötta eller erbjuda trygghet 

(Zilliacus, et.al., 2010). Därav betonade patienterna att ehälsotjänsterna inte skulle ersätta den 

vanliga vården utan istället fungera som ett komplement (Huygens, et.al., 2016, Lubberding, 

et.al., 2014). 

 

It became apparent to them that they were only interacting with a computer program, and 

there was no one to calm them down, support them or offer comfort in that period of anxiety 

that the unwanted information the website had created (Grimsø, et.al., 2012 s. 8). 

Kommunikationen passade inte för alla frågor och blev opersonlig och kall 

Flera patienter kände att kommunikationen genom informations- och kommunikationsteknik 

(IKT) blev opersonlig och kall, och inte lämpades till att diskutera komplexa frågor eller 

frågor som krävde snabba svar eller en högre nivå av psykosocialt stöd (Huygens, et.al., 

2016, Zilliacus, et.al., 2010). Några patienter såg IKT som ytterligare en möjlighet att 

etablera kontakt med sjuksköterskan, men de upplevde att det många gånger var svårt att få 

kontakt i realtid. (Skär, et.al., 2011).  

 

One participant found the telegenetics interaction impersonal, particularly when discussing 

complex issues and when a higher level of psychosocial support what required (Zilliacus, 

et.al., 2010 s. 469).  

Att sakna förtroende 

Oroliga för användandet 

Det fanns en stor oro bland de patienterna som hade liten eller ingen erfarenhet alls av att 

använda modern teknik för att börja använda ehälsa. Det fanns också patienter som inte litade 

på internet och var oroliga för dataläckage (Huygens, et.al., 2016, Williams, et.al., 2014)Det 

framkom också att trots att personalen berättat hur de skulle göra vid tekniska problem så var 

många patienter osäkra på ifall de gjorde rätt eller om det var problem med utrustningen eller 

inte (Lu, et.al., 2012). I de fall användarna tyckte att utrustningen var för avancerad framkom 

det också en osäkerhet kring ifall mätresultaten stämde (Lu, et.al., 2012, Skär, et.al., 2011).  
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Patienter som ofta använde ehälsoutrustning upplevde det svårt att dölja sin sjukdom för 

andra och var oroliga att andra människor skulle uppleva det som obehagligt (Huygens, et.al., 

2016). Patienterna uttryckte en oro över att hitta information via ehälsa som gjorde dem 

upprörda, ledsna, nedstämda eller rädda. Även information om komplikationer som kunde 

komma i ett senare stadium av sjukdomen gjorde att de upplevde negativa känslor. Några 

patienter påpekade att viss information kunde göra att de projekterade symtom som de kanske 

inte upplevt innan (Grimsø, et.al., 2012, Huygens, et.al., 2016, Lubberding, et.al., 2014). De 

blev medvetna om att användningen av ehälsa gav ett oönskad fokus på symtomen och de 

uttryckte en rädsla för att få fler biverkningar och problem (Grimsø, et.al., 2012, Williams, 

et.al., 2014). 

Unsurprsingly, those who had little or no previous exprience in using computers were more 

likely to express concerns over using the mHealth application (Williams, et.al., 2014 s. 394).  

 

Tekniken strular  

Många patienter berättade att tekniska problem var något som påverkade deras upplevelse av 

ehälsa negativt och att det i sin tur kunde leda till att de tappade förtroendet för utrustningen 

och då valde att inte använda den alls (Dampier, et.al., 2008, Lu, et.al., 2012,). 

Patients were also concerned about the equipment breaking down and its reliability (Lu, 

et.al., 2012 s.816). 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa patienter eller närståendes erfarenheter av ehälsa. För att 

besvara syftet gjordes en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserat på vetenskapliga 

artiklar. I en litteraturstudie använder man sig av vetenskaplig litteratur som söks fram och 

analyseras (Kristensson, 2016). En nackdel med en litteraturstudie kan dock vara att resultatet 

till viss del blir styrt av de insamlade artiklarnas syfte. För att bilda sig en förståelse för en 

person och dennes livsvärld är det en fördel att genomföra en kvalitativ studie. Metoden 

hjälper författaren att få en större förståelse för personers upplevelser, förväntningar, behov 

och erfarenheter(Segersten, 2012). I en kvalitativ studie samlas data in genom tex intervjuer, 

berättelser, fokusgrupper, vetenskapliga artiklar eller genom en deltagande observation 
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(Lincoln & Guba, 1985). Syftet hade också kunnat besvaras genom en intervjustudie som 

enligt Olsson och Sörensen(2011) genomförs genom att med öppna frågor försöka få kunskap 

om en individs inre värld och hur denna erfar och uppfattar omvärlden. Intervjustudien valdes 

bort för att författarna inte ville störa verksamheterna i en för stor utsträckning, samt att det 

valda ämnet anses vara relativt nytt och personer att intervjua därmed är begränsat. 

 

 

Datainsamlingen gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed samt PsycArticles. Valet av dessa 

grundar sig på att de innehåller artiklar inom ämnet omvårdnad. För att få en större 

tillförlitlighet i litteratursökningarna är det bra att använda sig av flera databaser eller 

sökmotorer (William et.a., 2011 och Henricson, 2017). Cinahl, Pubmed och PyscArticles 

användes då de innehåller ett stort antal artiklar inom vård och omvårdnad (William et.al., 

2011). För att få en bild av vilken litteratur som fanns tillgänglig gjordes först breda 

sökningar i samtliga databaser. För att söka mer preciserat tog sedan författarna hjälp av en 

bibliotekarie som gick igenom söktekniken med Cinahl headings samt Mesh-termer. För att 

få fram så många relevanta artiklar som möjligt användes sedan Cinahl headings tillsammans 

med fritextsökning. I databasen PsycArticles användes en fritextsökning med relevanta 

termer från svenska Mesh. I databasen Pubmed användes också mesh-termer. Sökorden som 

användes valdes för att de beskrevs på ett sätt som var relevant för studiens syfte. De valda 

söktermerna kopplades ihop med de booleska sökoperatörerna AND och OR. Genom att 

använda sig av AND och OR ökar sökningens sensitivitet (Henricson, 2017). Enligt Willman 

et.al. (2011) används sökoperatören NOT när författarna vill försäkra sig om att specifika 

söktermer inte ska inkluderas i sökningen. Sökoperatören NOT användes inte då ämnet 

ansågs vara så nytt att författarna inte ville utesluta söktermer och därmed riskera att missa 

relevanta artiklar. Sökresultatet från databasen Pubmed uteslöts då författarna ansåg att det 

inte genererade artiklar som svarade på det valda syftet. Artiklarna hade antingen felaktigt 

perspektiv, fel kontext eller felaktig metod. Att artiklarna från Pubmed uteslöts innebär att 

denna studie saknar innehåll från en av de stora databaserna. Detta kan ses som en svaghet 

och något som sänker tillförlitligheten. En tänkbar orsak till att artiklarna inte ansågs 

användbara kan vara att ordet e-health inte var sökbart, något som i sin tur ledde till att 

träffarna blev väldigt spretiga. Hade det funnits mer tid för att söka mer preciserat i Pubmed 

så är det fullt möjligt att det till slut hade genererat artiklar som svarat till denna studiens 

syfte. Båda författarna ansåg dock att resultaten från Cinahl och PsycArticles var fullt 

tillräcklig för att få ett trovärdigt resultat och därmed fortsätta med studien.  
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För att säkra relevans och trovärdighet i artikelsökningen användes ett antal 

inklusionskriterier. Det ena kriteriet var att samtliga artiklar skulle vara skrivna på, eller 

översatta till engelska. Detta då engelska anses vara det vetenskapliga språket (Segersten, 

2012). Genom att använda en avgränsning till artiklar på engelska finns det dock en risk att 

andra relevanta artiklar som inte är skriva på, eller översatta till engelska, missas. Ett annat 

inklusionskriterie var att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år, alltså inte skrivna innan år 

2007. Detta då det valda ämnet utvecklas snabbt och att teknik äldre än 10 år inom hälso- och 

sjukvård anses föråldrad. Eftersom att en av sjuksköterskans kärnkompetenser för att ge en så 

evidensbaserad och säker vård som möjligt är att alltid arbeta utifrån den senast tillgängliga 

forskningen (Willman, 2013), ansåg författarna att tidsaspekten på 10 år ökade 

överförbarheten. Inga geografiska avgränsningar användes då författarna ansåg att det skulle 

inskränka negativt på sökträffarna. Det positiva med att inkludera artiklar från flera länder är 

att det ökar resultatets trovärdighet (William et.al., 2011). Vidare ansåg författarna att en 

geografisk avgränsning icke var relevant då ämnet inte skiljer sig märkbart i andra länder. 

Ehälsa definieras som ett paraplybegrepp och sökningar på ehälsa kan därför innefatta en 

väldig stor del av vården. Författarna har dock varit noggranna i sitt urval och använt sig av 

artiklar där det varit möjligt att urskilja vilken del av ehälsa som patienterna beskriver sin 

upplevelse av. I några av artiklarna har intervjuerna innefattat både patienter, närstående samt 

vårdpersonalens upplevelse av ehälsa. Författarna till denna studie har dock bara använt sig 

utav den delen som beskrivs av patienter eller närstående.   

 

Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av SBU:s granskningsmall för kvalitetsgranskning 

av studier med kvalitativ forskningsmetodik - Patientupplevelser. Mallen valdes då båda 

författarna tyckte att den var lätt att förstå och följa, vilket minskar risken för en misstolkning 

och därmed stärker kvalitetsgranskningens tillförlitlighet. Mallen är utformad som ett 

frågeformulär där varje del i artikeln besvaras med ”Ja”, ”Nej”, ”Oklart” eller ”Ej 

tillämpligt”. Efter detta förfarande räknas den totala poängen ut och artikeln får sedan 

bedömningen ”hög”, ”medel” eller ”låg” nivå. Varje artikel granskades enskilt av författarna 

och sedan jämfördes resultatet gemensamt för att säkerställa tillförlitligheten samt att 

granskningen höll en hög nivå. I kvalitetsgranskningen bedömdes 4 artiklar som medelhöga. 

Att inkludera dessa 4 artiklar kan ses som negativt ur ett tillförlitlighets perspektiv. 

De delar i artiklarna som gjorde att de bara fick medelhög nivå ansågs dock inte vara 

relevanta för denna studies syfte, och det beslutades därför att de skulle inkluderas i studien. 
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För att säkerställa tillförlitligheten så genomfördes analysförfarandet både enskilt och 

tillsammans (Henricson, 2013). Meningsenheterna översattes till svenska då detta är båda 

författarnas modersmål. För att undvika inslag av tolkning i översättningen så gjordes den så 

textnära som möjligt och vid tveksamheter användes en medicinsk, samt engelsk-

svenskordbok. När en text översätts så måste det tas i beaktande att vissa ord har en större 

och vidare innebörd på ett annat språk, det går därför inte att helt utesluta att det ändå 

förekommit viss tolkning i detta steget. För att undvika att författarnas förförståelse i för stor 

utsträckning skulle påverka analysen så gjordes kondenseringen och kodningen först enskilt 

för att sedan tillsammans jämföras och diskuteras. Med förförståelse menas den bild 

forskaren har av det fenomen som studeras, det inkluderar tex teoretisk kunskap, tidigare 

erfarenheter samt förutfattade meningar (Graneheim & Lundman, 2017). Det går dock inte 

helt att utesluta det faktum att förförståelsen till viss del ändå kan ha påverkat dataanalysen 

och resultatet (Henricson, 2013). Underkategorier och kategorier diskuterades gemensamt 

fram och när ett första resultat tillslut var satt, så lästes detta igenom av handledaren. 

Henricson (2013) menar att trovärdigheten stärks när någon utomstående har kontrollerat ifall 

resultatbeskrivningarna är rimliga. Vidare anser författarna till denna studie att viss 

medvetenhet bör tas i beaktande sett till det faktum att det materialet som används redan har 

blivit analyserat och tolkat en gång tidigare av de som skrivit originalartikeln. Då det 

analyserade materialet analyseras ytterligare en gång, går det inte att utesluta att denna 

studiens resultat till viss del kan ha påverkats. 

Resultatdiskussion 

Två centrala fynd i studien som kommer att diskuteras är att en ökad kontroll över sin 

egenvård främjar hälsan, samt att patienter föredrog att vårdas hemma istället för på 

sjukhuset. Dessa fynd kommer att diskuteras då författarna ansåg dessa som intressanta, samt 

att båda fynden idag är och kommer vara aktuella inom hälso- och sjukvården, även i 

framtiden. 

 

Ett centralt fynd i studien var att ökad kontroll över egenvården främjar hälsan. Genom 

användning av applikationer eller hemsidor blev patienterna påminda om att de skulle ta 

mediciner, regelbundet kontrollera mätningar samt hjälpte dem att välja rätt måltider, detta 

hjälpte patienterna att på rätt sätt hantera deras sjukdom. Även möjligheten att automatiskt 

kunna skicka data till ansvarig sköterska eller läkare hjälpte patienterna att hantera sin hälsa 
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och gjorde dessutom att de kände sig mer delaktiga, vilket resulterade i en mer aktiv 

hantering av egenvården (Huygens et.al,2016 & Gorst et.al.,2015). Detta fynd stärks av 

Hernandez-Tejada, Campell, Walker, Smalls, Davis och Egede(2012) som skriver att genom 

ökad kunskap om sin sjukdom, medicin och effektiviteten av egenvård stärker patienterna sin 

hälsa. De skriver också att genom aktivt engagera sig i sin egenvård stärker patienterna sin 

roll i sin vård som sedan också hjälper denne att jobba som ett team med vårdpersonal 

samtidigt som de tar ansvar för nödvändig vård (ibid.). Detta stärks ytterligare av Carlisle och 

Warren(2013) som även dem skriver om att genom att lära sig om diet, fysisk aktivitet och 

regelbunden mätning gör att patienter blir mer aktiva i sin egenvård.  

Orem(2001) skriver att omvårdnadens huvudmål är att främja normal funktion, utveckling, 

hälsa och välbefinnande hos den enskilda individen och ett vitalt delmål är då att främja 

individens egenvårdsbehov. De handlingar som är riktade mot egenvårdsbehoven utförs av 

individen själv, närstående eller av sjuksköterskan, beroende på hur mycket hjälp en person 

behöver (ibid.). Mohammadpour, Yaghoubinia och Ebrahimi Tabas(2017) skriver att 

användandet av ett egenvårdsprogram som är utformat utifrån patientens behov tillsammans 

med patienten och en sjuksköterska stärker ens egenvård och patientens hälsa genom att 

patienterna får en bättre förståelse för deras sjukdom, samt att de får en bättre självkännedom 

och en motivation till att ta hand om sin hälsa. Orem(2001) delade in egenvårdsprocessen i 

två delar där den ena inkluderar de psykologiska aspekterna och den bedömning som sedan 

leder fram till ett beslut om hur ett bestämt mål ska uppnås. Det är patienten själv som 

bedömer sin egen situation och tar egna initiativ till att utföra olika handlingar. Den andra 

delen av egenvårdsprocessen avser de följande handlingar som är direkt knutna till patientens 

aktuella egenvårdsbehov. Hernandez-Tejada et.al.(2012) skriver att de patienter som har 

störst ansvar för sin egenvård är diabetespatienter, då arbetar sjukvården i bakgrunden och 

ger råd, utbildning och psykosocialt stöd för att främja patienters egenvård. Detta med tanke 

på att den mest effektiva behandling av diabetes är den patienten gör själv, alltså 

egenvården(ibid.). Forskning tyder på att användandet av ehälsa som ett egenvårds 

hjälpmedel även stärker barn och deras föräldrars hälsa, speciellt inom det psykosociala 

området. De finns även studier som visar på att gruppaktiviteter för barn och vuxna ger en 

förbättring i det psykosociala välbefinnandet samt att de också reducerar användning och 

kontakt med hälso- och sjukvård(Kirk, Beatty, Callery, Gellatly, Milnes och Pryjmachuck, 

2012). 
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Ett annat centralt fynd i studien var att många patienter betonade vikten av att vårdas hemma 

istället för att var inlagda på sjukhus, att de gav dem ett lugn och en trygghet samt en kontroll 

över deras hälsa som de inte kände när de var inlagda (Gorst, et.al., 2015 ,3 Lubberding, 

et.al., 2014,7 Grimsø, et.al., 2012 & Dinesen, et.al.,2008). Munck och Sandgren(2017) 

skriver att genom användandet av medicinsk teknik i hemmet gjorde att patienter och 

närstående kunde slappna av, vara bekväma och undvika bekymmer. Att vara hemma och 

fortsätta göra bekanta saker medförde känslan av trygghet (ibid.). Genom att vårda patienter i 

hemmet, även de patienter som behöver avancerad vård, avlastar man vården oerhört mycket 

(Lindqvist & Rasmussen, 2014, Blomqvist & Petersson, 2014). Det är dock inte alltid möjligt 

för patienter med avancerad vård att vårdas i hemmet, det är mycket som ska falla på plats 

(Lindqvist & Rasmussen, 2014). Ibland kan närstående känna sig osäkra med att ha patienten 

hemma. Det är betydelsefullt att sköterskan inte idealiserar vård i hemmet utan måste förklara 

aspekter som tex att vård i hemmet innebär en förändrad hemmiljö som patienten kanske inte 

alltid är beredd på. Det finns en risk att patientens hem känns som en institutionsmiljö med 

hjälpmedel, blöjor, droppställningar, mediciner, omläggningsmaterial som är nödvändiga för 

omvårdnaden (Ibid.). Hutchinson och Van Wissen (2017) skriver att genom möjligheten att 

vara hemma får många ett bättre självförtroende och de resurser de behöver för att kunna vara 

dem själva (ibid.). Forskning tyder på att patienter känner sig lugnare och mindre stressade 

över att vårdas hemma då de kan fortsätta göra det de vill, samtidigt som de inte alltid känner 

sig som patienter (Munck et.al., 2017). Många patienter som vill vårdas hemma är i behov av 

avancerad sjukvård och då är det vitalt för sjuksköterskan att veta hur man hanterar 

medicinsk teknik i hemmet. Det är också grundläggande att patienter och närstående känner 

sig säkra och bekväma med att ha medicinsk teknik i hemmet (ibid.). Orems (2001) 

egenvårdsteori handlar om att patienten själv utför handlingar för att upprätthålla liv, en 

hälsosam livsstil och välbefinnande. Enligt Orem (2001) är egenvårdskrav de handlingar som 

egenvårdsbehoven kräver och dessa ser olika ut för varje person och de finns ingen regel om 

hur dessa ska uppnås. Några av behoven som Orem(2001) beskriver är upprätthålla ett 

adekvat syreintag, vätskeintag, födointag och  fungerande elimnationsprocesser. Wiklund 

Gustin och Lindwall(2014) skriver för att sjuksköterskan ska kunna använda sin kunskap 

måste deras praktiska kunskap vara systematiskt och ha en evidens för att kunna hjälpa 

patienten med att styra de mest grundläggande processerna (ibid.). 
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Slutsats 

Denna studie visar att patienter och närståendes upplevelser av ehälsa i hemmet både är 

positiva och negativa. De övervägande upplevelserna var dock positiva och många 

patienterna uttryckte att de tack vare ehälsohjälpmedel upplevde en förbättring av sin hälsa, 

något som många gånger var kopplat till att hjälpmedlen främjande en bättre egenvård. Flera 

patienter poängterade att ehälsa gav dem en möjlighet att kunna bo kvar hemma trots att de 

hade ett växande behov av vård, och att detta var något de uppskattade. För att kunna erbjuda 

vård i hemmet, även när behovet av vård övergår till en mer avancerad form, är det dock 

vitalt att den vårdande sjuksköterskan, samt patientens närstående känner sig trygga och 

bekväma med uppgiften. Det är betydande för sjuksköterskan att ha kännedom om att det är 

patienten själv som valt att vara hemma och att denne har rätt till att vårdas i hemmet. 

Sjuksköterskan ska jobba utifrån ett personcentrerat perspektiv och då är det betydande att ha 

kunskap om vad patienten önskar, för att utifrån patientens behov skapa en bra och säker 

vård. Användandet av olika ehälsoverktyg kan innebära en ökad möjlighet för patienter att i 

en allt längre utsträckning kunna motta vård i hemmet, även ifall vården skulle röra sig mot 

en mer avancerad sådan. Att som sjuksköterska ha kunskap om möjligheterna med ehälsa kan 

därför anses ovärderligt för att på ett objektiv sätt kunna informera patienter och närstående, 

och därmed ha möjlighet att i ännu större omfattning kunna tillgodose patienternas 

omvårdnadsbehov. Genom att veta vad som främjar en persons egenvård är det lättare för 

vårdpersonal att hjälpa patienten till en bättre livsstil och hälsa. Denna studie visade att 

många patienter upplever att de främjar en bättre egenvård av att använda sig av mobila 

applikationer och hemsidor, genom att de utför egna mätningar och på eget bevåg 

upprätthåller liv, en hälsosam livsstil och en personlig utveckling med hjälp av den teknologi 

som finns tillgänglig för dem. Sjuksköterskan behöver ibland hjälpa patienten att ta reda på 

vad som främjar egenvård samt erbjuda olika hjälpmedelsalternativ. Att som sjuksköterska ha 

kunskap om hur mobila applikationer och hemsidor kan stötta och stärka patienternas 

egenvård ses därför som oerhört betydelsefullt ur sjuksköterskans roll som omvårdnadsexpert 

och vägledare. Genom att sjuksköterskan får förståelse över hur patienter och närstående 

upplever ehälsa i hemmet ökar också förståelsen för hur ehälsa kan användas för att kunna ge 

en så optimal och god omvårdnad som möjligt.    

 

Eftersom resultatet i denna studie grundar sig på artiklar från både Europa, Asien, Oceanien 

och Nordamerika kan det anses vara överförbart till de allra flesta länder som har en väl 
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utvecklad och tillgänglig it-infrastruktur. Den tillgängliga forskningen om upplevelser av 

ehälsa är dock väldigt begränsad och författarna anser därför att det behövs mer 

genomgripande forskning. Speciellt eftersom att ämnet ehälsa ses som relativt nytt och är 

under stark utveckling. Genom att skapa sig en fördjupad bild över människors upplevelser 

av ehälsa så kan utvecklingen bli skräddarsydd och optimerad för att passa hälso- och 

sjukvården. 

 

 

Självständighet  

Björn K. och Jessica O. delade upp bakgrunden och sökte separat litteratur till denna, Björn 

K. skrev definitionerna på E-hälsa och Information och kommunikationsteknik samt 

forskningsläget om ehälsa medans Jessica O. skrev om egenvårdsterorin, definitionerna på 

patient, närstående och erfarenheter samt svensk sjuksköterskeförenings strategi för E-hälsa. 

Både Björn K. och Jessica O. har aktivt deltagit i analysprocessen samt skrivandet av 

metodavsnittet, resultat och diskussionerna. Slutsatsen skrevs ihop tillsammans när all text 

var färdig. Jessica O. har haft huvudansvaret för utformningen av tabeller och bilagor medan 

Björn K. kontrollerade textens grammatik. 
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Bilaga 1 Databassökningar  

Chinal artikelsök 1 - blocksökning 
# Query Limiters/expanders Resultat Lästa 

abstrakt
Lästa 
fulltext

Valda Datum 

S1 (MH*Telehealth”) 
 

Search modes – 
Boolean/phrase 

4,778     

S2 (MH” Chronic 
disease”) 

Search modes – 
Boolean/phrase 

49,154     

S3 (MH 
”Telenursing”) 

Search modes – 
Boolean/phrase 

1,776     

S4 (MH *Disease”)  Search modes – 
Boolean/phrase 

6,520     

S5 S1 OR S3 Search modes – 
Boolean/phrase 

6,425     

S6 (S1 OR S3) AND 
(S2 OR S4) 

Search modes – 
Boolean/phrase 

290     

S7 (S1 OR S3) AND 
(S2 OR S4) 

Limiters – Published 
Date: 20070101-
20171231 

228     

S8 (S1 OR S3) AND 
(S2 OR S4) 

Limiters – Peer 
Reviewed; Research 
Article; Published 
Date: 20070101-
20171231 

48     

S9 (MH 
”Telemedicine”) 

Search modes – 
Boolean/phrase 

7,339     
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S10 S1 OR S3 OR S9 Search modes – 
Boolean/phrase 

13,448     

S11 S2 OR S4  Search modes – 
Boolean/phrase 

55,542     

S12 S10 AND S11 Search modes – 
Boolean/phrase 

504     

S13 S10 AND S11 Limiters – Published 
Date: 20040101-
20171231 

467     

S14 S10 AND S11 Limiters Published 
Date: 20070101-
20171231 

416     

S15 S10 AND S11 Limiters- Peer 
reviewed; Research 
Article;Published 
Date: 200710101-
20171231; English 
Language 
Search modes – 
Boolean/phrase 

1223 63 17 8 20171005 

 
Chinal artikelsök 2 – Blocksökning  

# Query Limiters/expanders Resultat Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext 

Valda Datum 

S1 MH 

”Telenursing” 

Search modes – 

Boolean/Phrase 

1,776     

S2 MH 

”Telehealth” 

Search modes – 

Boolean/Phrase 

4,784     

S3 (MH 

”Telemedicine”) 

Search modes – 

Boolean/Phrase 

7,366     

S4 (MH *Chronic 

Disease”) 

Search modes – 

Boolean/Phrase 

49,192     
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S5 (MH Diabetes 

Mellitus, Type 

1) 

Search modes – 

Boolean/Phrase 

18,137     

S6 (MH 

”Pulmonary 

Heart Disease”) 

Search modes – 

Boolean/Phrase 

217     

S7 S1 OR S2 OR 

S3 

Search modes – 

Boolean/Phrase 

13,481     

S8 S4OR S5 OR 

S6 

Search modes – 

Boolean/Phrase 

67,236     

S9 S7 AND S8 Search modes – 

Boolean/Phrase 

583     

S10 S7 AND S8 Limiters_ 

Published Date: 

20070101-

20171231 

Search modes – 

Boolean/Phrase 

480     

S11 S7 AND S8 Limiters Full text; 

Peer reviewed; 

Published date; 

20070101-

20171231 

Search modes – 

Boolean/Phrase 

108     

S12 S7 AND S8 Limiters – Peer 

reviewed; 

Research article; 

Published date: 

20070101-

20171231 

 

161 87 26 6 20171009
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Search modes – 

Boolean/Phrase 

 

 
Chinal artikelsökning 3 – Fritextsökning 
 

# Query Limiters/Expanders Resultat Lästa 
abstrakt

Lästa 
fulltext

Valda Datum 

S1 Ehealth Search modes – 
Boolean/Phrase 

1,110    20171018

S2 Ehealth and 
Empowerment 

Search modes – 
Boolean/Phrase 

28    20171018

S3 Ehealth and 
Empowerment 

Limiters – Peer 
Reviewed; 
Research Article; 
English Language

8 8  0 20171018

S4 Ehealth and 
qualitative 

Limiters – Peer 
Reviewed; 
reasearch Article; 
English Language

39 39  1 20171018

S5 Ehealth and 
homecare 

Limiters – Peer 
Reviewed; 
Research Article; 
English Language

1 1  0 20171018

S6 Ehealth and 
quality of life 

Limiters – Peer 
Reviewed; 
Research Article; 
English Language 
Search modes – 
Boolean/phrase 

11 11  0 20171018

S7 Telehealth and 
quality of life 

Limiters – Peer 
Reviewed; 
Research Article; 
English Language

118    20171018

S8 Telehealth and 
quality of life 

Limiters – Peer 
Reviewed; 
Research Article; 
English Language

118    20171018

S9 Telehealth and 
quality of life 

Limiters – Peer 
Reviewed; 
Research Article; 
Published Date: 
20070101-
20171231 Search 
modes – 
Boolean/Phrase 

99 76 47 0 20171018

S10 Telehealth and 
experiance 

Limiters – Peer 
Reviewed; 

97 65  3 20171018
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Research Article; 
Published Date: 
20070101-
20171231 Search 
modes – 
Boolean/Phrase 

 
 
Chinal artikelsökning 4  - Fritextsökning 
 

# Query Limiters/Expanders Resultat Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext 

Resultat Datum 

S1 Telehealth Search modes – 
Boolean/Phrase 

6,010     

S2 Telehealth and 
empowerment 

Search modes – 
Boolean/Phrase 

55     

S3 Telehealth and 
empowerment 

Limiters – 
Published date: 
20070101 - 
20171231 

49     

S4 Telehealth and 
empowerment 

Limiters – Peer 
Reviewed; 
Researchh Article; 
Published Date: 
20070101-
20171231; English 
Language Search 
modes – 
Boolean/Phrase 

14 14 6 1  

S5 Telehealth and 
patients´experiences 

Limiters – Peer 
Reviewed; 
Researchh Article; 
Published Date: 
20070101-
20171231; English 
Language Search 
modes – 
Boolean/Phrase 

18 18 7 3 20171013

 
 
PsycArticles Artikelsök 5 – Fritextsökning  
 

# Query Limiters/Expanders   
S1 Ehealth Search modes – 

Boolean/Phrase 
51     

S2 Ehealth Limiters – year of 
publication: 2007-
2017 search modes – 
Boolean/Phrase 

50     
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S3 Ehealth Limiters – year of 
publication: 2007-
2017; Scholarly 
(Peer reviewed) 
Journals  
Search modes – 
Boolean/Phrase 

23 23 4 0  

S4 Telehealth Limiters – year of 
publication: 2007-
2017; Scholarly 
(Peer reviewed) 
Journals  
Search modes – 
Boolean/Phrase 

113 54 11 1 20171020 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  

 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet  

Ju-Fen Lu, Mei-ju 

Chi och Ching-min 

Chen, 2012, 

Taiwan 

Advocacy of home 

telehealth care 

among consumers 

with chronic 

conditions 

Kvalitativ metod 

med individuella 

intervjuer och 

fokusgrupper 

12 st patienter i 

fokusgrupperna 

och 8 st patienter 

för individuella 

intervjuer.  

Hög 1

Lisa Skär och Siv 

Söderberg, 2011, 

Sverige 

The use of 

information och 

communication 

technology to meet 

chronically ill 

patients´ needs 

when living at 

home. 

Beskrivande/unders

ökande pilot studie 

med en kvalitativ 

intervjustudie.  

2 patienter, 1 

närstående och 5 st 

personliga 

assistenter 

Hög 2
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Sanne Lubberding, 

Cornelia F van 

Uden-Kraan, 

Elisabeth A Te 

Velde, Pim 

Cuijpers, C René 

Leemans och Irma 

M Verdonck-de 

Leeuw, 2014, 

Nederländerna 

Improving access 

to supportive 

cancer care 

through an health 

application: A 

qualitative needs 

assessment among 

cancer survivors 

Kvalitativ 

intervjustudie 

30 stycken 

patienter 

Hög 3

Martine W.J 

Huygens, Joan 

Vermeulen, Ilse 

C.S. Swinkels, 

Roland D. Friele, 

Onno C.P. Van 

Schayck och Luc P. 

de witte. 2016, 

Nederländerna 

Expectations and 

needs of patients 

with a chronic 

disease toward self-

management and 

health for self-

management 

purposes 

Kvalitativ metod 

med fokusgrupper 

30 stycken 

patienter deltog i 

fokusgrupperna.  

Hög 4

Pat Sevean, Sally 

Dampier, Michelle 

Spadoni, Shane 

Strickland och 

Susan Pilatzke. 

2008, Kanada.  

Patients and 

families experiences 

with video 

telehealth in 

rural/remote 

communities in 

Kvalitativ 

intervjustudie 

10 patienter och 4 

familjemedlemmar 

deltog i studien.  

Medelhög 5 
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Northern Canada  

Elvira M. Zilliacus, 

Bettina Meiser, 

Elizabeth A. Lobb, 

Judy Kirk, 

LindaWarwick och 

Kathrine Tucker. 

2010, Australien.  

Women´s 

experience of 

telehealth cancer 

genetic counseling 

Kvalitativ 

intervjustudie 

12 stycken kvinnor 

intervjuades i 

studien.  

Medelhög 6

Gro H. Grimsø, 

Gunn H. 

Engelsrud, 

Cornelia M. 

Ruland och 

Arnstein Finset. 

2012, Norge.  

Cancer patients´ 

experiences of 

using interactive 

health 

communication 

application (IHCA)  

Kvalitativ 

intervjustudie med 

individuella 

djupintervjuer 

10 patienter deltog.  Medelhög 7

Birthe Dinesen, 

Christian Nøhr, 

Stig kjær 

Andersen, Holger 

Sejersen och Egon 

Toft. 2008, 

Danmark.  

Under surveillance, 

yet looked after: 

telehomecare as 

viewed by patients 

and their 

spouse/partners 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

induktiv och 

exploriatorisk 

metod 

8 patienter deltog.  Medelhög 8
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Leisje Donkin och 

Nick Glozier. 2012, 

Australien. 

Motivators and 

motivations to 

persist with online 

psychological 

interventions: A 

qualitative of 

treatment 

completes 

Kvalitativ 

intervjustudie 

12 stycken 

intervjuer 

genomfördes.  

Hög 9

Veronika Williams, 

Jonathan Price, 

Maxine Hardinge, 

Lionel Tarassenko 

och Andrew 

Farmer. 2014, 

Storbritannien.  

Using mobile 

health application 

to support self-

management in 

COPD: A qualitative 

study 

En inbäddad 

Kvalitativ 

intervjustudie (En 

del av en 

kvantitativ studie) 

23 patienter deltog 

i pilotstudien men 

19 stycken deltog i 

intervjuerna.  

Hög 10

Sara L. Gorst, 

Elizabeth Coates 

och Christopher J. 

Armitage. 2015, 

Storbritannien.  

”its sort of a 

lifeline”: chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

patients 

experiences of 

home telehealth.  

Kvalitativ 

semistrukturerad 

intervjustudie 

8 stycken patienter  Hög 11
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Bilaga 4. Meningsenheter  

 
Meningsenheter Översättning Kondenserad 

meningsenhet 

Koder Underkategorier kategorier Arikelnummer 

Unsurprsingly, 

those who had 

little or no 

previous 

exprience in using 

computers were 

more likely to 

express concerns 

over using the 

mHealth 

application.  

Föga 

överraskande, de 

som hade liten 

eller ingen 

erfarenhet av 

datorer uttryckte i 

större omfattning 

en oro över att 

använda m-

hälsoapplikationer

. 

De som hade liten 

erfarenhet av 

datorer uttryckte 

oro över att 

använda m-

hälsoapplikationer

. 

Erfarenhet och 

oro 

Oroliga för 

användandet 

Att sakna 

förtroende 

10

Yet those initial 

concerns, patients 

Trots den 

inledande oron, 

Alla patienterna 

oavsett ålder, 

Oro och 

erfarenhet 

Oroliga för 

användandet 

Att sakna 

förtroende 

10
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intros study were 

able to use the 

mHealth 

application 

regardless of their 

previous 

experiences. In 

addition, even 

those who initially 

expressed 

concern over their 

age reported 

during the second 

interview that 

they were able to 

use the mHealth 

application 

effectively.  

så kunde 

patienterna 

oavsett tidigare 

erfarenhet 

använda m-hälso 

applikationerna. 

Dessutom, även 

de som från 

början uttryckte 

oro över deras 

ålder 

rapporterade 

under den andra 

intervjun att de 

kunde använda 

m-hälso 

applikationen 

effektivt.  

inledande oro 

eller tidigare 

erfarenhet kunde 

använda m-

hälsoapplikationer

na. 

 

Patients also 

indicated an 

increased 

awareness of the 

variability of their 

symptoms.  

Patienter 

indikerade också 

på en ökad 

medvetenhet om 

variationerna på 

deras symtom. 

Ökad 

medvetenhet om 

sina symptom. 

Medvetenhet Medveten om sin 

hälsa 

Ger möjlighet till 

egenvård 

10
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The nurses were 

able to 

acknowledge the 

patients symptom 

experiences and 

to validate or 

reject whether the 

symptom 

experience was 

something normal 

or abnormal. 

Sjuksköterskorna 

kunde bekräfta 

patienternas 

symtomupplevels

er och validera 

eller avisa 

upplevelserna om 

det var något 

normalt eller 

onormalt. 

Sjuksköterskorna 

bekräftade 

symtomupplevels

erna och 

validerade eller 

avisade 

upplevelser om 

de var normalt 

eller onormalt. 

Bekräftelse Personalens insyn 

kändes som en 

livlina 

Trygghet att 

övervakas 

7

Some patients 

reflected upon 

that the value of 

the e-mail 

messages was 

that they were 

able to write in 

the moment of a 

thought or a 

question, and that 

they knew that 

the nurses could 

give them an 

Endel patienter 

reflekterade över 

att fördelarna 

med email 

meddelande var 

möjligheten att 

skriva i nuet av en 

tanke eller en 

fråga, och att de 

visste att 

sjuksköterskan 

kunde ge dem ett 

svar så snart de 

Patienterna 

reflekterade över 

fördelarna med 

email, de gav 

möjlighet att 

skriva en tanke 

eller fråga i nuet 

och de visste att 

sköterskan gav 

svar när de 

kunde.  

Fördel med mail. Slipper ta sig till 

vården  

Uppskattar 

omedelbar vård 

7
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answer whenever 

appropriate in 

relation to their 

time and 

workload.  

hade tid. 

 

 
 
One participant 

hypothesized that 

she may be more 

inclined to ask 

more questions 

had she met the 

genetic clinician 

face-to-face, while 

another wanted 

conformation that 

her perception of 

the genetic 

clinician through 

tele genetics 

would still be 

accurate face-to-

face 

En deltagare hade 

en hypotes att 

hon skulle bli mer 

benägen att ställa 

fler frågor om 

hon mötte 

läkaren ansikte 

mot ansikte, 

medan en annan 

ville ha 

bekräftelse på att 

hennes 

uppfattning om 

läkaren genom 

telegenetik 

fortfarande skulle 

vara den samma 

ansikte mot 

Ett fysiskt möte 

med läkaren 

öppnade för en 

bättre 

kommunikation, 

jämfört med ett 

möte över 

internet. 

Fysiskt möte och 

kommunikation.  

Att inte få det 

stöd de behöver 

Kan inte ersätta 

den vanliga 

vården 

6
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ansikte.  

Participants 

reported finding 

the visual 

connection an 

advantage of 

telegenetics, with 

a resolution that 

allowed the 

genetics clinician 

to appear ”very 

life like” and 

allowed the 

patients to detect 

facial expressions. 

Deltagarna 

berättade att man 

såg den visuella 

anslutningen som 

en fördel i 

telegenetik, 

upplösningen 

gjorde att 

genetikläkaren 

såg mycket 

verklig ut och 

tillät patienterna 

att upptäcka 

ansiktsuttryck.  

Ett videosamtal 

med bra 

upplösning gjorde 

att läkaren kändes 

mer verklig, och 

tillät patienterna 

att upptäcka 

ansiktsuttryck.  

Bra upplösning Slipper ta sig till 

vården  

Uppskattar 

omedelbar vård 

6
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