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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Möten mellan patient och sjuksköterska byggs upp av kommunikationen 

mellan dem, vårdmiljöns kontext och en ömsesidig förståelse för det 

sammanhang de möts i. Trygghet, respekt och delaktighet är viktigt för 

etableringen av en vårdrelation. De digitala informations- och 

kommunikationsmöjligheterna ökar tillgängligheten och möjliggör en 

dialog utan ett fysiskt möte. Det innebär att fler möten mellan patienter och 

sjuksköterskor och vårdande kommer att ske utanför den traditionella 

miljön för ett vårdmöte. Detta medför utmaningar utifrån såväl 

trygghetsaspekten som den relationsskapande dimensionen i ett vårdmöte. 

Syfte: 
Syftet var att belysa patienters och sjuksköterskors upplevelser av 

vårdmöten i en digital kontext. 

Metod: Metoden var en litteraturöversikt baserad på åtta kvalitativa artiklar. 

Artiklarna hämtades från databaserna CINAHL Complete och PubMed och 

analyserades och tematiserades. 

Resultat: Resultatet har analyserats utifrån både perspektiv och typ av digital kontext 

och sammanfattats i fem identifierade teman: Trygghet, integritet, 

delaktighet, roller och relation.  

Diskussion: Diskussionen förankrades i Katie Erikssons karitativa vårdteori. Patientens 

positiva upplevelser av mötesmiljön diskuterades i relation till de brister 

sjuksköterskan upplevde. De digitala mötesformerna har en potential att 

bidra till positiva upplevelser av tillgänglighet, trygghet och delaktighet för 

patienter. Resultaten diskuterades också utifrån möjligheten att ha ett 

holistiskt och personcentrerat förhållningssätt i de digitala mötesformerna. 

Nyckelord: Vårdrelation, Digitalisering, Delaktighet, Vårdmiljö 

 



  
 
 

 

Abstract 

Background: Meetings between patient and nurse are built up by the communication 

between them, the context of the care environment and a mutual 

understanding of the context in which they meet. Security, respect and 

participation are important to establishing a care relationship. The digital 

information and communication opportunities increase accessibility and 

enable dialogue without a physical meeting. As a result, several meetings 

between patients and nurses will take place outside the traditional 

environment for a care meeting. This poses challenges based on both the 

security aspect and the relationship-creating dimension in a care meeting. 

Aim: The aim was to elucidate patients' and nurses' experiences of care 

meetings in a digital context. 

Method: The method was a literature review based on eight qualitative articles. The 

articles were retrieved from the CINAHL Complete and PubMed 

databases and analyzed and thematized. 

Results: The results have been analyzed from both perspective and type of digital 

context and summarized in five identified themes: Security, Integrity, 

Participation, Roles and Relationship 

Discussion: The discussion was rooted in Katie Eriksson's charitable care theory. The 

patient's positive experiences of the meeting environment were discussed 

in relation to the shortcomings the nurse experienced. The digital forms of 

meeting have the potential to contribute to positive experiences of 

accessibility, security and participation for patients. The results were also 

discussed based on the possibility of having a holistic and person-centered 

approach in the digital forms of meeting. 

Keywords: Care relationship, Digitalization, Participation, Care environment 
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1. Inledning 

I dagens samhälle använder sig de flesta svenskar av teknologiska lösningar av något slag 

dagligen i både arbetet och privat. Kommunikationssätt, arbetssätt och till och med social 

interaktion mellan individer har förändrats och man talar om en digitalisering av samhället 

som både förändrar strukturer och beteenden. Denna utveckling har också möjliggjort nya 

informationshanterings- och kommunikationssätt inom och med vårdsektorn, exempelvis 

finns tillförlitlig samlad hälsoinformation via webbplatser som ”1177” för patienter, 

vårdhandboken.se för sjukvårdspersonal och meddelandefunktioner via ”Mina 

vårdkontakter”. Även videomöten med olika vårdprofessioner har börjat användas allt mer 

frekvent av medborgarna och både regioner, landsting och privata vårdaktörer tillhandahåller 

denna mötesform i allt större utsträckning. Parallellt med utvecklingen av de digitala 

möjligheterna kommunikationskanaler och digitala arbetssätt inom vårdsektorn pågår 

diskussioner och det finns farhågor om och hur digitaliseringen inom vården kommer att 

påverka sjuksköterskeprofessionens grundkaraktär, sjuksköterskans arbetssätt och inte minst 

den personliga relationen mellan patient och sjuksköterska.  I denna uppsats vill jag bidra med 

en fördjupad insyn i både sjuksköterskornas och patienternas subjektiva upplevelse av att ha 

vårdkontakt via olika digitala interaktionsformer. Detta för att den interpersonella relationen, 

vårdrelationen, är central inom omvårdnadsvetenskapen (vårdvetenskapen). Ju mer insikt i 

den digitala kontextens påverkan på relationen både vårdpersonalen och strategiskt ansvariga 

har om upplevelse, desto större möjlighet för hälso- och sjukvården att anpassa omvårdnaden i 

de digitala vårdmötena så att den bidrar till ökad hälsa och mindre lidande i samhället.  

2. Bakgrund  
 

2.1 Vårdmöte och vårdrelation 

Målet med vårdande är att uppnå, främja ökad hälsa och förebygga ohälsa och lindra lidandet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Vårdande relationer och vårdande möten existerar 

inte enkom i en hälso-och sjukvårdskontext (Dahlberg & Segesten, 2010). Det finns relationer 

utanför vårdområdet som kan definieras som vårdande i sin karaktär och därmed bidra 

positivt till individens hälsoprocesser. Ett möte där en person har ett behov av ett 

professionellt vårdande engagemang definieras som ett vårdmöte. I denna situation sker det 

faktiska mötet mellan sjuksköterska (eller annan vårdpersonal) och patient (och/eller 

anhöriga).  
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Den vårdande dimensionen är central och för att ett möte mellan sjuksköterska och patient 

ska bli vårdande behöver sjuksköterskan ansvara för att en vårdrelation etableras (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Vårdrelationen bygger på det som är det vårdande i relationen, där 

sjuksköterskans förmåga och kompetens i att förhålla sig öppen och följsam gentemot 

patientens livsvärld är viktig.  

Förutsättningen för att etablera en relation är mötet. Möten mellan patienter och 

sjuksköterskor byggs upp av kommunikationen mellan dem, samtalets kontext och parternas 

ömsesidiga förståelse för sammanhanget i den aktuella relationen (Baggens & Sandén, 2014). 

Med hjälp av interaktion och dialog skapas möjligheter för att förmedla och tolka de 

individuella erfarenheterna, känslorna och tankarna på olika sätt. I vårdmöten som sker 

ansikte mot ansikte ges möjlighet att använda och/eller tolka kroppsspråket, en dimension av 

vårdmötet och vårdrelationen som inte finns vid distanskontakt utan visuell möjlighet.  

Engagemang, respekt och ansvarstagande är basen i den vårdande relationen mellan 

sjuksköterskor och patienter (Berg L m.fl., 2007). Den vårdande miljön i vilken 

vårdrelationen skapas har en väsentlig påverkan för hur vårdrelationen utvecklas (Näsström 

m.fl., 2017). Den interaktion som sker både verbalt och icke-verbalt i en patients hemmiljö 

har visat sig kunna påverka samarbetet mellan sjuksköterska och patient positivt. Vårdmötena 

i en patients egna hem ökade patientens deltagande och engagemang i vårdrelationen 

(Näsström m.fl., 2017). 

Kommunikation på distans mellan patienter och vårdpersonal har funnits sedan telefonen 

uppfanns och i Sverige har telefonrådgivning inom sjukvården använts sedan 1930-talet 

(Wahlberg & Wredling, 1999). Sedan mitten av 1980-talet finns dygnet-runt-tillgängligheten 

för nödsamtal och akut rådgivning. Idag finns det gemensamma kortnumret 1177 för 

rådgivning, stöd och via telefonvägledning i hälsofrågor för Sveriges invånare (Inera, 2016). 

Telefonrådgivning används bland annat för triage-rekommendationer, stödjande samtal och 

patientutbildning (Ernesäter m.fl., 2012; Guidorizzi Zanetti m.fl., 2014). För patienter innebär 

telefonrådgivning en möjlighet att anpassa kontakten med vården efter sin vardag och en 

möjlighet till personligt bemötande och individuella bedömningar av sin hälsostatus 

(Holmström m.fl., 2016; Ström M m.fl., 2009). Att genomföra bedömning av fysiska symtom 

via telefonen är komplext och medicinska felbedömningar som gjorts här beror oftast på 

kommunikationssvårigheter (Ernesäter m.fl., 2012). Sjuksköterskans förmåga att ställa 

korrekta frågor för att bedöma situationens allvarlighetsgrad, kan därför direkt och indirekt 

påverka patientsäkerheten. Sjuksköterskans arbetssätt i samband med telefonkontakt med 

patienter påverkade vårdrelationen och olika kommunikationsstrategier behövdes för att 
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kunna fånga upp, tolka och svara på patientens symtom, frågeställningar och känsloyttringar 

(Bonander & Snellman, 2007; Ernesäter m.fl., 2012; Holmström m.fl., 2016; Pettinari & 

Jessopp, 2001). Centralt i patienternas positiva upplevelse av relationen var att bli personligt 

bemött och sedd som en person snarare än patient eller objekt (Bonander & Snellman, 2007). 

Men det opersonliga och anonyma kunde också vara en positiv aspekt i telefonkontakten då 

den kunde öka tryggheten och förtroendet för patienter som ville eller behövde vara anonyma 

i vårdkontakten (Pettinari & Jessopp, 2001).  

 

2.2 Hälsa och e-hälsa  

Världshälsoorganisationen (WHO) definierade 1948 hälsa som “…a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” 

(”…ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning."). Målsättningen för omvårdnaden är god 

hälsa (upplevd) och autonomi (självständighet) för patienten (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012).  

I Sveriges hälso- och sjukvårdslag står det att god vård bland annat ska vara lättillgänglig, 

bygga på respekt, trygghet och självbestämmande (HSL, SFS 2017:30). Vidare ska 

verksamheter som bedriver sjuk- och hälsovård utformas och verka för att understödja goda 

relationer och kontakter mellan sjukvårdpersonal och patienter.  

E-hälsa beskrivs som tillämpningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

inom sjukvård i syfte att nå upp till och bibehålla hälsa (Socialstyrelsen, 2019; Sävenstedt, 

2014). Som term började e-hälsa användas i slutet av 1990-talet och beskrivs som det område 

som berör skärningspunkten mellan medicinsk informatik, omvårdnad och folkhälsa 

(Eysenbach, 2001). E-hälsa som sammantaget begrepp bör inte enkom ses som en teknisk 

utveckling utan även utveckling av ett nytt tankesätt och möjlighet att kvalitetsutveckla 

vården både lokalt, nationellt och globalt (Eysenbach, 2001; Socialstyrelsen, 2019). 

 

2.3 Användning av e-hälsotjänster internationellt och nationellt    

WHO menar att e-hälsa är en potentiell och central del i en universellt utspridd och förbättrad 

hälsovård för både låg- och höginkomstländer (World Health Organization, 2016). Utveckling 

av e-hälsoområdet på nationell nivå innebär konkret möjligheten att effektivare tillhandhålla 

och nå ut med sjukvård i olika former till avlägsna befolkningsområden eller outvecklade 

samhällen. E-hälsa innebär också en möjlighet att utbilda vårdpersonal via digitala 
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utbildningsprogram och förbättrar och effektiviserar informationskommunikationen av 

exempelvis patientdata genom elektroniska hälsoregister på nationell nivå.  

År 2007 använde 52 procent av den europeiska befolkningen internet som källa för 

hälsoinformation och användningen av någon form av e-hälsotjänst användes av 22 procent 

av européerna (Kummervold m.fl., 2008). I Sverige använde 2018 uppåt 90 procent av 

invånarna internet som en källa för hälsorelaterad information (Internetstiftelsen, 2018).  

Tillgången till den egna hälsojournalen är central vid implementering av sjukvårdstjänster 

för invånarna i ett land (Nohr m.fl., 2016). Möjligheten till digital tillgång till den egna 

hälsodatan sker i olika takt och form på nationell nivå, Danmark möjliggjorde denna 

webbtjänst för sina medborgare redan 2003 och Island 2015. För Australien, Kanada, Estland, 

Finland, Frankrike, Skottland, Sverige, Nya Zeeland och Norge blev denna e-hälsotjänst helt 

eller delvis möjlig ungefär omkring 2012.    

I Sverige kallas denna digitala vårdtjänst för Journalen och nås via inloggning på 1177 

Vårdguiden (Inera, 2018).  

 

2.4 Digitala vårdtjänster  

I Sverige finns många av de digitala informations- och kommunikationsmöjligheterna som 

riktar sig till medborgare via 1177 vårdguiden (www.inera.se). 1177 Innefattas av vårdguide 

på webben, sjukvårdsupplysning (för rådgivning och triagering via telefon) och e-

hälsotjänster som intygstjänster, provtagningstjänster, allmän rådgivning, personliga 

rådgivningsmöjligheter via meddelandefunktioner, tidsbokning och den egna journalen. Det 

finns också digitala rådgivningstjänster och kunskapsstöd för vårdpersonal vid bedömningar 

och beslut. Vidare finns e-hälsotjänster för praktisk rådgivning via exempelvis 

vårdhandboken och Eira som är en tjänst som tillhandahåller forskningsresultat för 

sjukvårdens olika professioner (www.inera.se). Fördelen med centralt samlade 

informationstjänster för såväl invånare som sjukvårdspersonal är att innehållet är 

kvalitetssäkrat och granskat.  

Enligt Svensk sjuksköterskeförenings inventering av e-hälsotjänster och digitala verktyg 

omfattar dessa exempelvis de webbaserade informations- och meddelandetjänster (eller 

appar), digitala patientjournaler, telefonrådgivning och video-/distansmöten som används för 

att underlätta vårdens interaktion med patienter och tvärtom (Svensk sjuksköterskeförening, 

2019). 
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2.5 Problemformulering 

Användningen av digital teknik vid kommunikation och leverans av sjuk- och 

hälsovårdstjänster ökar och det behövs mer kunskap och erfarenhet kring hur denna 

kontaktform påverkar både omvårdnadspraxis för sjuksköterskan och vårdkvaliteten för 

patienten. Framförallt behövs fördjupad förståelse för hur den interaktionen mellan patient 

och sjuksköterska upplevs när man inte möts fysiskt och hur detta påverkar vårdrelationen. 

Digitala information- och kommunikationsmöjligheter bidrar med nya möjligheter för 

patienter och sjuksköterskor att ha hälsorelaterad kontakt och utbyta information utan ett 

fysiskt besök, ja till och med utan att ens prata med varandra. Detta innebär att mer vård 

kommer ske utanför den traditionella miljön för ett vårdmöte vilket också medför nya 

utmaningar utifrån såväl trygghetsaspekten som den relationsskapande dimensionen i en 

vårdrelation.  Patienter och deras närstående har rätt till säker vård av hög kvalitet i all sin 

kontakt med vården och sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete behöver fungera 

tillfredställande för alla parter även i en digital kontext. 

Utmaningarna ligger exempelvis i att förhindra att den digitala arenan bidrar till försämrad 

patientsäkerhet och sämre hälsa på grund av brister i arbetssättet eller missuppfattningar i 

kommunikationen i samband med det digitala vårdmötet. Att patienternas förtroende för 

vården inte minskar som en följd av exempelvis allt mer kunniga patienter eller brister i 

integriteten. För sjuksköterskan är det viktigt att kunna bibehålla ett personcentrerat arbetssätt 

så att såväl de fysiska som psykiska behoven vid omvårdnad kan tillgodoses även vid digitala 

vårdmöten. 

För att få en fördjupad kunskap om patientens och sjuksköterskans upplevelser av mer 

känslomässig karaktär, kommer denna litteraturöversikt fokusera på deras respektive 

upplevelser i samband med den digitala interaktionen med varandra.  

 

3. Syfte 

Syftet var att belysa patienters och sjuksköterskors upplevelser av vårdmöten i en digital 

kontext. 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Författaren har valt att använda Katie Erikssons karitativa vårdteori som teoretisk referensram 

i samband med resultatdiskussionen kring sjuksköterskors och patienters upplevelser av 

digitala vårdmöten. Författaren valde denna teoretiska referensram med anledning av att den 
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högre abstraktionsnivån gör det möjligt att anpassa begreppen till och applicera dem på den 

unika vårdsituation som ska studeras. Eriksson (2015) fokuserar på det ontologiska 

perspektivet av de begrepp hennes teori innefattar och att varje begrepp alltid står i relation till 

de andra. Det innebär att det blir centralt att skapa klarhet i begreppens essens och väsen 

innan de utvecklas, appliceras och används för att analysera och definiera vårdvetenskapliga 

(omvårdnadsvetenskapliga) områden. Den karitativa omvårdnadsteorin har ett 

humanteoretiskt perspektiv som innebär att människan ses som en enhet bestående av kropp - 

själ – ande (Eriksson, 1986, 2014, 2015). Vårdande utgår ifrån att denna enhet och delar inte 

in dem i separata hälsoprocesser. Vårdandet kan ha olika uttryck och karaktär men består av 

och utgår alltid från relationerna eller gemenskapen mellan sjuksköterska, patient, närstående, 

sig själv eller miljön. Essensen i vårdandet är tron, hoppet och kärleken som uttrycks i 

samband med olika former av att ansa, leka och lära. Sjuksköterskan bör ha en altruistisk 

hållning och har också det främsta ansvaret i vårdrelationen. Målet med vårdandet är att 

uppnå, bibehålla eller främja hälsa och livet som helhet och/eller minska lidandet.  

5. Metod 

I denna uppsats var syftet att belysa upplevelser vid mellanmänskliga digitala interaktioner i 

en vårdkontext. Detta är ett område som berör många olika perspektiv och aspekter av 

vårdvetenskapen (omvårdnadsvetenskapen) och en litteraturöversikt blev då en lämplig metod 

för att samla in kunskapsunderlag för beskrivning och analys av problemområdet (Friberg, 

2017b). Litteraturöversikten genomfördes i en tydlig och logisk arbetsprocess utifrån det 

valda problemområdet. De vetenskapliga artiklar som slutligen användes som underlag för 

resultatanalys och diskussion är vetenskapligt relevanta, kvalitetssäkrade, bearbetade och 

urvalskriterier redovisade. 

 

5.1 Datainsamling 

Flera breda sökningar via sökmotorn Google, Google scholar och olika vetenskapliga 

databaser genomfördes inledningsvis för att författaren skulle skapa sig en uppfattning om 

kunskapsläget inom problemområdet och för att identifiera relevanta sök- och ämnesord. I de 

vetenskapliga databaserna experimenterades det därefter med sökordskombinationer, 

begränsningar och olika tekniker för precision innan de slutliga sökordskombinationerna och 

sökteknikerna fastställdes (Östlundh, 2017). Sökorden som användes i egentliga sökningarna 

var de som låg närmast relaterat till syftet, i de fall där det fanns användes databasernas 

respektive ämnesord. Underlaget till denna litteraturöversikt består av vetenskapliga artiklar 
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och datainsamlingen gjordes i de akademiska databaserna Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL Complete) och PubMed, båda med fokus på 

omvårdnadsområdet. Dessutom är informationskällor granskade av fackkunniga (Östlundh, 

2017). Alla kombinationer av sökningar genomfördes separat och systematiskt utifrån de 

respektive databasernas ämnesordssystem, Medical Subject Headings (MeSH) i PubMed och 

Cinahl Subject Headings (MH) i CINAHL Complete samt fritextsökningar.  

Cinahl ämnesord som användes blev således: "Telehealth", "nurse attitudes, “nurse-

patient relations", "videoconferencing" och "remote consultation". Sökord som användes till 

fritextsökning i Cinahl var: ”digital communication", "virtual meetings”, "video visits", 

"wireless communication", “teleconsultation”, “nurse experience", "patients experience", 

"nurse perception", "patient perception", "patients attitude", "web-based" och "digital 

communication". 

I PubMed användes följande ämnesord: "nurse-patient relations", "videoconferencing" och 

”remote consultation". Sökord som användes till fritextsökning i PubMed var: "Telehealth", 

”digital communication", "virtual meetings”, "video visits", "wireless communication", 

“teleconsultation”, "nurse attitudes","patients attitude","patient perception", "nurse 

perception","patients experience","nurse experience" och "web-based”. 

Booleska sökoperatorerna ”OR” och ”AND” användes för att hitta bra balans mellan 

innehåll och de olika sökordens synonymer i kombinationerna. Frasmatchning (””) användes 

och trunkering (*) applicerades i de fall av fritextsökord där det ansågs lämpligt (Östlundh, 

2017).  

Sekundärsökningar användes också som sökteknik för att inte missa relevant och intressant 

information via de bibliografiska posterna och referenslistor i databasernas sökträffar 

(Östlundh, 2017). Databasernas egen funktion som automatiskt visar relevanta artikelförslag 

vid sökningar utnyttjades också. 

Fullständiga sökordskombinationer och söktekniker i CINAHL Complete och PubMed 

redovisas i bilaga 1. 

 

5.2 Urval 

I urvalsprocessen tillämpades databasernas begränsningsfilter så att sökträffarna endast 

innefattades av vetenskapligt granskade artiklar skrivna på engelska och med ett tidsspann på 

tio år bakåt i tiden, samt att de fanns tillgängliga i full text-version.  
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Urvalskriterium i form av inkluderings- och exkluderingskriterier formulerades (Östlundh, 

2017). Artiklar som inkluderades i dataunderlaget skulle belysa endera sjuksköterskans 

perspektiv eller patientens perspektiv av ett digitalt vårdmöte. Det digitala vårdmötet skulle 

innebära kommunikation via textmeddelanden, videomöten eller likvärdig digital e-

hälsotjänst där ett möte mellan patient och vårdgivare uppstår. Vårdmöten via telefon 

exkluderades. Författaren gjorde bedömningen att kvalitativa metoder var den 

forskningsdesign som bäst bidrar till en ökad förståelse och fördjupning av uppsatsens valda 

problemområde (Segesten, 2017). Därav inkluderades endast artiklar baserade på kvalitativa 

studier. Syftet eller resultatet i artikeln skulle relatera tydligt till uppsatsens syfte att belysa 

upplevelser av vårdmötet utifrån ett mellanmänskligt perspektiv, därför exkluderades artiklar 

där fokus låg i att beskriva den tekniskt digitala upplevelsen. 

Kvalitetsgranskning i detta skede av forskningsprocessen berörde etiskt godkännande av 

studien och/eller att studiernas författare fört en etisk diskussion eller resonemang 

(Kjellström, 2018). Denna urvalsbearbetning resulterade i åtta vetenskapliga artiklar som 

redovisas i bilaga 2. 

 

5.3 Dataanalys 

Litteraturöversiktens forskningsdesign baserades på en induktiv ansats, där genomgången av 

resultatartiklarna genomfördes så förutsättningslöst som möjligt (Priebe & Landström, 2018).   

De sammantagna likheterna och skillnaderna i upplevelser av uppsatsens problemområde 

(vårdmöten) identifierades, sammanfattades och tematiserades (Friberg, 2017a). Identifierade 

teman sammanfattades både utifrån sjuksköterske- och patientperspektivet av upplevelserna 

av det digitala vårdmötet.  

Analysen av de inkluderade artiklarna skedde på ett strukturerat sätt utifrån uppsatsens 

syfte att belysa upplevelserna av digitala vårdmöten hos både sjuksköterskor och patienter. I 

praktiken innebar det att efter att kvaliteten på valda artiklar granskats så lästes artiklarna flera 

gånger och gemensamma nämnare i form av känslor, upplevelser och uppfattningar 

identifierades och sammanställdes till följande teman: trygghet, integritet, delaktighet, roller 

och relation.   

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken har som mål att upprätthålla människors grundläggande rättigheter och 

värden i samband med forskningsprojekt (Sandman & Kjellström, 2013). I praktiken innebär 
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det att forskning ska bygga på etiska reflektioner och hänsynstaganden igenom hela 

processen. De forskningsetiska övervägandena handlar å ena sidan om kunskapsintresset och 

andra sidan integritetsintresset samt att beakta olika former av skada och risker som kan 

uppstå i forskningsprocessen (vetenskapsrådet). Övervägandena är förankrade i 

Belmontsrapportens (1979) tre centrala grundprinciper ”göra-gott-principen, ”respekt för 

personer” och ”rättviseprincipen” (Sandman & Kjellström, 2013). Grundprinciperna utgår 

ifrån respekt för människor och göra att forskningsdeltagare rättvisa genom att exempelvis 

garantera konfidalitet, frivillighet och samtycke.  

Forskningsetiken avser också forskarens egna förhållningssätt till forskningsområdet och 

uppgiften (Vetenskapsrådet, 2017). Även författaren till en litteraturöversikt behöver 

överväga vilka risker det finns för felbedömningar och feltolkningar baserat på 

språkskillnader och förförståelse hos en själv (Kjellström, 2018). Därför har författaren 

strävat efter ett öppet förhållningssätt inför informationsunderlaget och den egna 

förförståelsen av det valda forskningsämnet har begrundats kontinuerligt i arbetsprocessen. 

Språkliga feltolkningar har försökt förekommas genom användandet av översättningsböcker 

eftersom de inkluderade artiklarna inte var skrivna på författarens modersmål (svenska). 

I en litteraturöversikt bör också kontroll av valda studiers forskningsetiska överväganden 

ske i samband med urvalet av artiklar och i denna översikt har därför endast studier med 

tillstånd från etiska kommittéer och/eller formulerat etiska överväganden använts i denna 

litteraturöversikt (Sandman & Kjellström, 2013).  Peer reviewed har också applicerats i 

datainsamlingsprocessen i syfte att garantera artiklarnas kvalitet (Vetenskapsrådet, 2017).  

Det innebär att artiklarnas studier är granskade av sakkunniga för att säkra upp att forskning 

leder till förnyad eller fördjupad relevant kunskap. 

Plagiat och fabrikation tillhör inte god forskningsetik, det är förbjudet att skriva av en 

annan forskare eller hitta på eller förvränga dataunderlag (Sandman & Kjellström, 2013). 

Data som har återgetts i denna litteraturöversikt har sina originalkällor tydligt redovisade när 

materialet inte är författarens eget. 

 

7. Resultat 

Resultatet har inledningsvis analyserats utifrån både perspektiv och typ av digital kontext. Vid 

analysen urskildes olika teman samt likheter och skillnader mellan sjuksköterske- och 

patientperspektivet. Identifierade teman var: trygghet, integritet, delaktighet, roller och 

relation.  
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7.1 Trygghet  

Att kunna använda sig av digitala vårdmöten i någon form upplevdes som effektivt och 

flexibelt sätt och tillförlitligt och tryggt (Barrett, 2017; GrimsbØ m.fl., 2012; Lindberg m.fl., 

2009; Lundgren m.fl., 2018; Powell m.fl., 2017; Tasneem m.fl., 2019; Wright & Honey, 

2016; Öberg m.fl., 2018). För patienterna låg det centrala i att kunna befinna sig i hemmiljö, 

slippa onödig och/eller smärtsam ansträngning och ha närstående involverade på ett enklare 

sätt (GrimsbØ m.fl., 2012; Lundgren m.fl., 2018; Powell m.fl., 2017; Tasneem m.fl., 2019). 

För vårdpersonalen var de centrala upplevelserna, att textbaserade webbtjänster innebar 

smidig tillgång till och förmedling av patientrelevant information, samt att det visuella i 

samband med videobesök medförde ytterligare informationsmöjligheter (Lindberg m.fl., 

2009; Wright & Honey, 2016; Öberg m.fl., 2018).  

Patienter upplevde det både tryggt och säkert att vara i sin hemmiljö och kunna få samlad, 

sammanställd och relevant information via de digitala textbaserade e-hälsotjänsterna 

(GrimsbØ m.fl., 2012; Lundgren m.fl., 2018). Även möjligheten att kommunicera med, ta del 

av andras erfarenheter och få information från andra patienter upplevdes som positivt och 

tryggt med textbaserad interaktion.  

Sjuksköterskorna upplevde att videobesöksmöjligheten medförde en större trygghet för 

patienterna (föräldrarna) att göra valet att faktiskt våga ta hem sitt för tidigt födda barn och 

fortsätta omvårdnaden på egen hand i hemmiljön (Lindberg m.fl., 2009). Dessutom innebar 

det att sjuksköterskorna fick större insyn och helhetsbild vid vårdmötet, vilket av 

sjuksköterskorna upplevdes som tryggare än vid exempelvis telefonkontakt. Den visuella 

delen tillförde viktiga dimensioner för inhämtning av information för att kunna ta välgrundade 

vårdbeslut för patienterna (Lindberg m.fl., 2009; Wright & Honey, 2016). Videomöten 

medförde också att det var enklare för patienterna att kunna ha med närstående vilket skapade 

en ökad trygghetskänsla, inte endast för patienten utan även för de närstående samt 

sjuksköterskorna (Lindberg m.fl., 2009; Powell m.fl., 2017; Tasneem m.fl., 2019).  

 

7.2 Integritet 

Patienter och sjuksköterskor kunde uppleva viss problematik utifrån integritetsaspekten 

(Lindberg m.fl., 2009; Lundgren m.fl., 2018; Powell m.fl., 2017; Tasneem m.fl., 2019). I 

videokontakten upplevde patienterna denna integritetsproblematik främst i situationer då de 

inte befann sig i sin hemmamiljö och misslyckades att finna en privat sfär för videomötet 

(Powell m.fl., 2017).  Medan sjuksköterskor kunde uppleva ett visst obehag av att känna sig 
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visuellt observerade vid videomöten eller kompetensgranskade i samband med de digitala 

vårdkontakterna (Lindberg m.fl., 2009; Öberg m.fl., 2018). 

Att kommunicera med vårdgivaren via skriftlig interaktion upplevde patienterna som mer 

anonymt och opersonligt utifrån en positiv aspekt då detta gynnade integritetskänslan och 

medförde en ärligare kommunikation med vårdgivaren (Lundgren m.fl., 2018). En negativ 

konsekvens avseende integritetskänslan upplevdes däremot gentemot de närstående, då 

patienterna fann det svårt att hålla närstående utanför den personliga information som 

förmedlades till vårdgivaren.  

 

7.3 Delaktighet 

Sjuksköterskor upplevde att videomöten medförde bättre förutsättningar för en ökad och 

smidigare delaktighet för samtliga involverade parter (patienter, anhöriga och läkare) via 

videomöten för exempelvis vårdplaneringsmöten (Wright & Honey, 2016). Att visa 

engagemang i form av en djupare dimension av delaktighet, närvaro (engelskans precens) 

upplevde däremot sjuksköterskorna som svårare än vid ett fysiskt möte (Barrett, 2017). 

Patienter upplevde att med videobesök kunde de anpassa vårdkontakten till sin aktuella 

livssituation snarare än tvärtom (Powell m.fl., 2017; Tasneem m.fl., 2019). I praktiken 

betydde det exempelvis enklare möjlighet att involvera sina närstående, anpassa vårdmötet 

efter aktuell vardags- och livssituation eller fysiska begränsningar som sjukdom eller 

handikapp (Powell m.fl., 2017; Tasneem m.fl., 2019).  

Även skriftlig interaktion påverkade patienternas delaktighet i vårdinteraktionen på ett mer 

djupare plan, eftersom den anonyma upplevelsen genererade en ärligare kommunikation med 

vårdgivaren (Lundgren m.fl., 2018). 

 

7.4 Roller 

Informationstillgängligheten innebar en direkt eller indirekt påverkan på sjuksköterskornas 

och patienternas roller vid ett vårdmöte (GrimsbØ m.fl., 2012; Lundgren m.fl., 2018; Öberg 

m.fl., 2018). Patienterna upplevde att de tack vare det textbaserade interaktionsalternativet på 

egen hand fick bättre förutsättningar att kunna förbereda sig inför det fysiska vårdmötet 

(GrimsbØ m.fl., 2012). Informationstillgängligheten förutsatte också en aktivare patientroll 

och ett större engagemang från dem än ett traditionellt vårdmöte (GrimsbØ m.fl., 2012; 

Lundgren m.fl., 2018). Där exempelvis skriv- och läskunskaper och frekvensen på 

användningen av den textbaserade interaktionstjänsten påverkade både upplevelsen av 
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vårdkontakten och förståelsen av informationen. Att möta förberedda och pålästa patienter 

upplevde sjuksköterskorna som positivt i vårdrelationen men också att den alltmer aktiva och 

upplysta patienten oftare ifrågasatte både deras profession och kompetens (Öberg m.fl., 

2018).  Detta innebar att sjuksköterskor upplevde en ökad stress för att hålla sig 

kunskapsuppdaterade.  

Den visuella möjligheten med videomöten innebar enligt sjuksköterskorna däremot ett större 

helhetsperspektiv i mötet med patienten samt möjlighet att ha ett familjeorienterat perspektiv 

(Lindberg m.fl., 2009; Wright & Honey, 2016). De anhörigas roll vid vårdmötena förstärktes. 

Sjuksköterskorna upplevde en stor fördel i att kunna involvera fler parter vid kontakten och 

kunna ge samma information till vårdtagarna och deras närstående vid samma tillfälle och i 

realtid. Detta reducerade risker för missuppfattningar och möjliggjorde eventuell assistans vid 

eventuella undersökningar. Även patienterna upplevde det positivt att närstående kunde bli 

mer delaktiga i deras vårdkontakt och därmed kunna vara ett bättre stöd (Powell m.fl., 2017; 

Tasneem m.fl., 2019).  

Sjuksköterskorna upplevde en stor påverkan i omvårdnadsrollen i samband med 

videomöten (Barrett, 2017). Den fysiska kontaktens ickeexistens hämmade både de kliniska 

och terapeutiska omvårdnadshandlingarna, två dimensioner som är av stor vikt i 

omvårdnadspraxis.  

 

7.5 Relation 

Både sjuksköterskor och patienter uttryckte en avsaknad av närmare mänsklig kontakt i 

vårdrelationerna vid de digitala vårdmötena (Barrett, 2017; GrimsbØ m.fl., 2012; Lindberg 

m.fl., 2009; Lundgren m.fl., 2018; Powell m.fl., 2017; Tasneem m.fl., 2019; Wright & Honey, 

2016; Öberg m.fl., 2018). Denna reflektion gjordes i olika grad oavsett digital kontext eller 

perspektiv. Vidare upplevdes det att en redan etablerad vårdrelation eller kontakt mellan 

parterna var en central aspekt för en tillfredställande upplevelse av vårdkontakten i den 

digitala kontexten och att det digitala vårdmötet snarare var ett komplement till traditionella 

fysiska möten.  

Både sjuksköterskor och patienter upplevde användning av videoteknik i vårdkontakten 

med varandra som relationsfrämjande, i mångt och mycket likt ett verkligt möte (Barrett, 

2017; Lindberg m.fl., 2009; Powell m.fl., 2017; Tasneem m.fl., 2019; Wright & Honey, 

2016). Sjuksköterskorna menade att det visuella bidrog till den närmre kontakten och skapade 

möjlighet att observera patienten och aktuell vårdsituation runt denne i ett större 
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helhetsperspektiv både utifrån en social och klinisk aspekt (Lindberg m.fl., 2009; Wright & 

Honey, 2016). Insyn i patientens hemmiljö upplevdes ge bättre förutsättningar för 

sjuksköterskan att skapa mer socialt avslappnade personliga vårdrelationer. Närvaro vid ett 

möte kan definieras såväl som den fysiska som den mentala eller sociala, där det exempelvis 

krävdes det mer ansträngning att förmedla närvaro i en djupare betydelse vid videomötena än 

vid fysiska möten (Lindberg m.fl., 2009; Wright & Honey, 2016). Det behövdes också mer 

förberedelser och strategier i samband med praktiska vårdinterventioner (undersökningar eller 

instruktioner) för att kompensera den fysiska frånvaron (Wright & Honey, 2016). 

Sjuksköterskorna upplevde att problematiken med närvarodimensionen vid videomöten 

främst kopplades till frånvaron av fysisk kontakt (Barrett, 2017). Begränsningarna med icke-

fysisk kontakt påverkade sjuksköterskornas möjlighet att förmedla såväl den kliniska som 

terapeutiska närvaron som är centrala i vårdrelationen.  

Depersonaliseringsaspekten, det vill säga  overklighetskänsla i sammanhanget i den 

textbaserade kommunikationen upplevdes olika av sjuksköterskor och patienter (Lundgren 

m.fl., 2018; Öberg m.fl., 2018). Möjligheten att via skrift förmedla och formulera sig i 

kontakten till vårdpersonal upplevdes anonymt i positiv bemärkelse och därmed 

relationsstärkande för några av patienterna (Lundgren m.fl., 2018). Sjuksköterskorna 

upplevde depersonaliseringen som problematiskt i vårdrelationen och mindre patientcentrerat 

(Öberg m.fl., 2018). Den skriftliga kommunikationsformen medförde också sämre 

förutsättningar att ha ett holistiskt tillvägagångssätt.  

Där patienterna upplevde en ökad kunskapsbreddning utifrån sitt perspektiv, upplevde 

sjuksköterskorna en begränsning av informationsinhämtning från patienterna i den skriftliga 

vårdrelationen och det holistiska synsättet i vårdrelationen förlorades mer eller mindre 

(GrimsbØ m.fl., 2012; Öberg m.fl., 2018). 

Patienternas upplevelse av det relationsfrämjande vid textbaserade interaktioner var 

avhängt med hur frekvent de använde tjänsterna, ju oftare desto närmare upplevdes den 

aktuella vårdrelationen via den interaktiva tjänsten (GrimsbØ m.fl., 2012). Individuell och 

personlig återkoppling i sjuksköterskans svar kontra allmänna svar påverkade upplevelsen av 

närhet i vårdrelationen för patienterna. Ju mer personliga svar patienten fick desto 

värdefullare upplevdes innehållet i svaret oavsett om det rörde sig om att bekräfta, validera 

eller avvisa patientens aktuella frågeställning.  

I en annan studie upplevdes den opersonliga och icke realtidsrelationen till vårdgivaren, 

som något tryggt och positivt i den vårdande relationen (Lundgren m.fl., 2018). Att 

kommunicera anonymt utan personliga möten öppnade upp för en ökad ärlighet i 
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kommunikation och en frihet att skriva mer ärligt vad de upplevde och kände utan att känna 

sig observerade eller analyserade. I de textbaserade vårdkontakterna upplevde 

sjuksköterskorna en depersonaliserande påverkan med kontaktformen, dels på grund av 

administrativ tidsåtgång men också på grund av det onyanserade textbaserade formatet i sig 

(Öberg m.fl., 2018).  

 

8. Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

I denna uppsats användes metoden litteraturöversikt i enlighet med Fribergs struktur och 

tillvägagångssätt (Friberg, 2017b). Ansatsen är induktiv för att författaren skulle kunna 

analysera dataunderlaget utan att behöva anpassa analysen till en teori eller vissa begrepp 

(Henricson, 2018). Författaren har valt att belysa både sjuksköterskans och patientens 

upplevelser av det digitala vårdmötet. Båda perspektiven, och framförallt dynamiken mellan 

perspektiven, är relevanta för vårdvetenskapen (omvårdnadsvetenskapen) då ett vårdmöte 

föregås av den behövande patienten och bygger på sjuksköterskans ansvar och förmåga att 

bygga en vårdrelation (Dahlberg & Segesten, 2010). Med ett syfte som var att belysa 

subjektiva upplevelser ansåg författaren att kvalitativa studier baserade på djupintervjuer eller 

fokusgruppsdiskussioner var det dataunderlag som bäst fångar just de olika 

upplevelsefenomenen (Henricson & Billhult, 2017). Författaren valde därför att endast välja 

resultatartiklar som baserades på kvalitativa studier. Detta eftersom kvalitativa studier ger en 

mer nyanserad och fördjupad bild av den individuella och personliga upplevelsen av det 

digitala vårdmötet. Urvalskriteriet att endast använda kvalitativa forskningsstudier som 

dataunderlag stärker validiteten i litteraturöversiktens resultat (Henricson, 2018). Men en 

exkludering av studier med andra metoder innebär också en svaghet i resultatet då relevant 

forskning och kunskap kan ha missats. Valet av forskningsdesign och ansats bidrar till att 

garantera att det som var syftet att studera i denna litteraturöversikt också var det som 

studerades och analyserades. 

Datainsamlingsprocessen var komplex och det visade sig vara svårt att hitta kvalitativa 

studier som enkom fokuserade på upplevelserna av vårdmötet av mer känslokaraktär. 

Vid de inledande och breda sökningarna påvisade resultaten en brist på vetenskaplig 

forskning specifikt kring den mellanmänskliga relationen vid digitala vårdmöten. 

Forskningsfokus har främst haft ett tekniskt perspektiv med huvudfokus kring 
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användarupplevelsen av de digitala verktygens funktion. Informations- och kunskapsunderlag 

inom problemområdet bestod mestadels av olika myndigheters rapporter och/eller strategier 

och enkäter genomförda av privata aktörer inom näringslivet. Vetenskapliga källor bestod 

huvudsakligen av översikter/reviews eller studier med fokus på den digitala 

användarupplevelsen av teknisk karaktär.  

Databaserna PubMed och CINAHL Complete blev slutligen källorna för 

litteraturöversiktens resultatartiklar. Då dessa databaser har fokus på forskning och studier 

rörande omvårdnadsområdet stärkte användningen av dessa databaser uppsatsens validitet 

(Henricson, 2018; Östlundh, 2017).  

Målet med artikelsökningarna var att finna så relevanta artiklar som möjligt. Därför var det 

av stor vikt att göra en så uttömmande litteratursökning som möjligt genom att använda 

effektiva sökstrategier med hög specificitet och sensitivitet (Henricson, 2018; Östlundh, 

2017). Med hjälp av MeSH, Cinahl Subject Headings och fritextsökningar experimenterades 

det med sökordskombinationer och ämnesord som var användbara i de slutliga sökningarna.  

Syftet med att utgå ifrån databasernas respektive ämnesord var att få synergi med de sökord 

som artiklarna indexerats med (Karlsson, 2017). Detta förfarande med att använda fritextord 

ökade dataunderlagets specificitet då dessa kan medföra att ej indexerade artiklar inkluderas i 

sökträffarna (Henricson, 2018). Det visade sig dock vara svårt att kalibrera sökningarna 

utifrån både specificitet och sensitivitet då artiklar inom problemområdet sällan återkom i de 

olika sökordskombinationerna och mycket tid lades på att kombinera olika ämnesord med 

fritextsord för att finna relevanta artiklar. Författaren använde också många synonymord kring 

upplevelse (”experience”, ”perception”, ”attitudes”) de olika databaserna. Även inom temat 

e-hälsa/digital kommunikation fick författaren variera mellan övergripande begrepp som 

"telehealth","remote consultation" och “teleconsultation” och mer specifika som ”digital 

communication", "virtual meetings”, "video visits", "videoconferencing" och ”wireless 

communication". Detta medförde att många artiklar kring telefonrådgivning och studier om 

användarupplevelser också inkluderades i sökresultaten eller artiklar om patienters eller 

sjuksköterskor upplevelser av andra områden. 

En trolig förklaring till svårigheten att synkronisera begrepp, termer och sökord i de olika 

databaserna är att forskning med fokus på upplevelserna av digitala vårdrelationer är 

begränsad och att centrala termer och begrepp inte är kategoriserade/indexerade på samma 

sätt i de olika databaserna. Söktekniska strategier med booleska sökoperatorer tillämpades för 

att försöka öka sensitiviteten och fånga upp artiklar trots olika uttryck på aktuella termer och 

sökord (Östlundh, 2017). Konsekvenserna av denna problematik avseende sökordskalibrering 
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blev att sökträffarna endera blev många alternativt väldigt få vilket kan ha medfört att 

relevanta vetenskapliga artiklar missats under datainsamlingsprocessen. En annan konsekvens 

av svårigheterna med sökordssökningarna var att författaren valde att använda sig av artiklar 

funna via sekundärsökningar i dataunderlaget.  Två artiklar, Lindberg m.fl. (2009) och 

Tasneem m.fl. (2019), hittades sekundärsökningar och hittats via intressanta 

forskningsstudiers (främst reviews) referenslistor. Fördelen med sekundärsökningarna var att 

författaren manuellt kunde söka vidare på relevant information i befintliga sökträffar via 

bibliografiska poster, personsökningar och referenslistor (Östlundh, 2017). Detta bidrar till en 

höjning av specificitet och relevans i dataunderlaget.  

Trots svårighet att hitta samstämmighet mellan sökord och relevanta vetenskapliga artiklar 

inom problemområdet så bedöms de sökord och sökordskombinationer som använts vara 

starkt förknippade till syftet vilket bättrar på uppsatsens trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 

2018). Dock kan svagheter finnas i reliabiliteten som en följd av ovan redovisade faktorer; 

bristfällig enhetlighet i problemområdets sök- och ämnesord, att forskningsområdet är nytt 

och att sekundärsökningar använts. Denna ovan återgivna problematik med datainsamlingen 

är litteraturöversiktens huvudsakliga svaghet. 

Avgränsningen peer reviewed stärker upp den vetenskapliga förankringen medan 

begränsningarna till endast engelska artiklar och full text-versioner i urvalsförfarandet kan 

försvaga resultatet då de riskerar utelämna relevanta studier (Henricson, 2018). Men dessa 

avgränsningar användes i syfte att garantera att resultatartiklarna var tillgängliga och hade 

språklig relevans för berörda parter som författaren, opponenter, handledare, examinator och 

andra intressenter, samt för att säkerhetsställa vetenskaplig granskning av resultatartiklar. 

Urvalet av resultatartiklarna som svarade på syftet kom från Sverige, Norge, 

Storbritannien, USA och Nya Zealand. Författaren valde att inte specificera några 

inklusionskriterier utifrån geografisk aspekt utan resultatartiklarnas nationella ursprung blev 

således slumpmässigt. Detta kan ses som en svaghet då det skulle kunna vara relevant att 

beakta olika länders digitala mognad på generell nivå och att denna aspekt också påverkar 

upplevelser hos individen. 

Det finns några försvagande aspekter att ta upp avseende några av resultatartiklarna i 

denna litteraturöversikt även om resultatartiklarnas syfte och resultat korrelerade väl med det 

aktuella syftet. En artikel som undersökt patientperspektivet på videomöten innefattade 

videomöten mellan patienterna och läkaren (Powell m.fl., 2017). Denna inkluderades dock 

eftersom den utgår från patientens upplevelse av kontakt med primärvården generellt. Vidare 

bör understrykas att det i artikeln om videobesök mellan sjuksköterskor med föräldrar till 



17 (33) 
 

förtidigt födda barn så är inte föräldrarna de primära patienterna, men eftersom denna valdes 

för att representera sjuksköterskornas upplevelse av vårdmötet så inkluderades den ändå 

(Lindberg m.fl., 2009). En artikel har ett mer teoretiskt analyserande perspektiv i sitt resultat 

men studien baseras på ett relevant dataunderlag utifrån sjuksköterskans perspektiv (Barrett, 

2017). 

Författaren till denna litteraturöversikt har kontinuerligt strävat efter att ha ett objektivt 

förhållningssätt under arbetsprocessen. Men den induktiva ansatsen i dataanalysen ökar risken 

att författarens förförståelse och personliga uppfattningar i problemområdet påverkar 

resultatet (Priebe & Landström, 2018). Exempelvis så bör nämnas att författarens 

sammantagna intryck kring sjuksköterskors inställning till digitala verktyg i sitt arbete är att 

de är skeptiska och att den digitala mognaden är ganska låg. Dock är inte denna uppfattning 

djupt förankrad hos författaren utan baseras främst på intryck under studietiden.  

Bearbetningar av dataunderlaget har kontinuerligt dubbelkollats i respektive artikels 

resultat för att stärka upp valideringen av det sammanfattade resultatet. Artiklarna har 

analyserats så neutralt som möjligt för att identifiera gemensamma teman samt likheter och 

skillnader i upplevelserna. Analysen har gjorts i flera omgångar med paus emellan och kritisk 

reflektion tillsammans med handledargrupp och handledare (Henricson, 2018). Att författaren 

arbetat på egen hand kan ses som en svaghet då reflektioner och uppkomna frågeställningar 

under arbetets gång endast processats utifrån en persons subjektiva tolkningar och 

förförståelse, valideringen har varit svår på grund av detta (Priebe & Landström, 2018).  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors och patienters upplevelser av 

vårdmöten i en digital kontext. I denna resultatdiskussion kommer författaren utgå ifrån de 

sammantagna upplevelserna av de olika formerna av digitala vårdmöten i resonemanget, 

förutom där det är nödvändigt att det klargörs om det handlar om ett videomöte eller en 

textbaserad interaktion.  

    I resultatet framkom att de digitala kontakt- och mötesformerna generellt medför positiva 

upplevelser av olika karaktär hos både sjuksköterskor och patienter, men digitala vårdmöten 

kan eller bör aldrig ersätta fysiska möten helt. Patienternas upplevelser kopplades oftast ihop 

med möjligheten att vara i sin hemmiljö eller att anpassa vårdkontakten till den aktuella livs- 

och hälsosituationen. Sjuksköterskornas upplevelser var förknippade till möjligheterna 

(övervägande svårigheter) att förmedla och inhämta information av olika slag i samband med 

vårdmötet. 
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Mötesmiljöns betydelse påvisas även vara central enligt en studie av Sturesson och Groth 

(2018). Studiens resultat ringar in viktiga aspekter kring hur vårdmötet påverkas av 

exempelvis patientens upplevelse av trygghet, möjligheten att själv välja besöksmiljö och hur 

mötet kan påverkas av händelser som inträffar på den valda mötesplatsen. Vid möten ansikte 

mot ansikte har ansvaret för vårdmiljön historiskt sett alltid legat helt hos vårdgivaren. I 

Sturesson och Groths (2018) resultatdiskussion tar de upp att ansvaret för en säker och 

bekväm miljö vid ett vårdmöte i videobesökskontexten har förskjutits från vårdpersonalen till 

patienten och det är svårt att kontrollera och styra patienterna i detta val. Man drar slutsatsen 

att det behöver utvecklas nya arbetssätt för att tillgodose fördelarna med patientens möjlighet 

att välja mötesplats (vårdmiljö).  

    Författaren instämmer i denna ovan redovisade slutsats och understryker att man snarare 

bör fokusera på de nya mötesformernas potential att bidra till människors förbättrade hälsa 

hellre än att rikta in diskussionerna på begränsningarna i sjuksköterskans arbetssätt.  

    Denna tankegång kan förankras i Erikssons (2015) mer filosofiska resonemang kring hur 

människans fysiska, psykosociala och andliga livsrum har betydelse för hälsoprocesserna. 

Eriksson (2015) menar att ju mer utrymme de olika livsrummen får för olika grader och 

former av lekande, ansande och/eller lärande desto större blir det totala utrymmet för strävan 

efter den optimala hälsan. Med detta resonemang kan man snarare se att de digitala 

mötesformerna skapar mer utrymme som kan bidra till positiva upplevelser av tillgänglighet, 

trygghet och delaktighet för patienter. Dessutom understödjer de digitala 

interaktionsmöjligheterna sjuksköterskans möjlighet att bidra till att stimulera människors 

egen förmåga att uppnå det optimala naturliga vårdandet (Eriksson, 2015).  

    Resultaten i denna litteraturöversikt indikerar också att graden av delaktighet hos 

patienterna korrelerar med typ av digital interaktion, då en ökad tillgänglighet till kontakt och 

information både förutsatte och möjliggjorde en mer aktiv patientroll än vid ett fysiskt 

vårdmöte  (GrimsbØ m.fl., 2012; Lundgren m.fl., 2018).  Generellt visar litteraturöversiktens 

resultat att de digitala vårdmötena upplevdes som något som påverkade de respektive rollerna 

och dynamiken mellan sjuksköterska och patient.  

    Författaren menar att detta resultat går i linje med kärnbegreppet partnerskap inom 

personcentrerad omvårdnad som kan beskrivas med att vården ska byggas på ett nära 

samarbete och delat ansvar mellan sjuksköterska och patient (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016a).  Kärnbegreppet partnerskap kan också härledas till den teoretiska referensram 

författaren lutar sig mot. Eriksson (2015) beskriver delandets dimensioner inom det vårdande 

som en variation mellan såväl den enkla fysiska, konkreta närvaron att vara med och delaktig 
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till den mer abstrakta upplevelsen av närvaro i olika former. Eriksson (2015) menar att 

vårdens delande, hur och vad som delas, beror på kontext och situation. Litteraturöversiktens 

resultat visar hur patientrollen i den digitala kontexten både kräver och medför ett ökat och 

mer ansvarstagande deltagande och delandet anpassas beroende på digital interaktion.  

    Ett fortsatt resonemang kring dynamiken mellan sjuksköterska och patient med hjälp av 

Erikssons (2015) beskrivning av vårdandet som något som delas mellan patient och 

sjuksköterska (alternativt anhöriga och/eller annan vårdpersonal) berör närvaro (engelskans 

precens). Närvaroaspekten på ett mer abstrakt sätt upplevdes av sjuksköterskorna som svårare 

att förmedla i den digitala videokontexten men videobesöken medförde bättre förutsättningar 

för en ökad medverkan för fler intressenter i vårdmötet (Barrett, 2017; Lindberg m.fl., 2009; 

Wright & Honey, 2016). Författaren menar att videoalternativet överlag kan konstateras vara 

ett värdefullt verktyg utifrån sjuksköterskans perspektiv i vårdrelationen. Videomöten medför 

överlag en ökad delaktighet och därmed stärkt partnerskap mellan vårdgivare och vårdtagare. 

Även sett utifrån patientperspektivet understödjer de digitala vårdmötena ett stärkt 

partnerskap i den personcentrerade vården, genom den ökade tillgängligheten till 

hälsorelaterad information, kontaktalternativen och möjligheten att fördjupa sin 

kommunikation via skriftliga meddelandefunktioner.  

    Dokumentation är också ett centralt begrepp i den personcentrerade vården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a). Via journalen kan sjuksköterskan hämta patientensinformation 

och dokumentera hälsoplanering som främjar det personcentrerade arbetssättet.  I resultatet 

framkommer att det att den gemensamma tillgången till patientdata och standardisering av 

annan viktig hälsoinformation var något som sjuksköterskorna upplevde som tryggt  i 

samband med det digitala vårdmötet (Lindberg m.fl., 2009; Wright & Honey, 2016; Öberg 

m.fl., 2018). Att denna typ av informationstillgång och kommunikationsmöjlighet förenklar 

för sjuksköterskan att leverera snabba korrekta svar på objektivt orienterade frågor om 

sjukdomstillstånd eller specifika patientdata visar även resultaten i en studie av Lau och 

Loiselle (2018). Från sjuksköterskornas perspektiv innebar de gemensamma 

informationskällorna och den med patienten delade informationen en ökad kontinuitet och 

därmed konsekvent vård (Lau & Loiselle, 2018). 

    Personcentrerad vård innefattas också av kärnbegreppet patientberättelsen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a). Det framkommer i resultaten att patienter upplevde att de 

digitala vårdmötena bidrog till att de kände sig bekväma och trygga och därför var ärligare 

och återgav mer mångfacetterade beskrivningar av sin aktuella hälsostatus (Lundgren m.fl., 

2018). Men uppfattningarna kring patientens livsvärld (förmedlad eller tolkad) var inte 
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enhetliga mellan patienter och sjuksköterskor. Resultatet visar också (motsägelsefullt) att 

sjuksköterskorna upplevde sämre förutsättningar till att göra helhetsbedömningar (holistiska 

perspektivet) och ha ett personcentrerat bemötande (Öberg m.fl., 2018). Med detta menar de 

att mycket viktig informationsinhämtning missas när den fysiska dimensionen av ett vårdmöte 

inte är möjlig. Det är möjligt att vid frånvaron av fysisk kontakt så försämras både 

förutsättningarna att tyda och förmedla skriftligt formulerade uttryck, gester och/eller 

ansiktsuttryck av mer subtil karaktär. Fast dessa två motsägelsefulla resultat indikerar att det 

framförallt i de skriftliga kontaktmöjligheterna med en vårdgivare borde finnas en mer 

informationsrik patientberättelse än vad sjuksköterskorna tidigare uppfattat. Något som två 

andra studier bekräftar, Alpert, Dyer, och  Lafata, (2017) samt Högberg m.fl. (2018).  

    Den ena studien hade som syfte att analysera och bedöma i vilken utsträckning och hur 

vårdgivaren använde personcentrerade strategier i de vårdinteraktioner som skedde via 

meddelanden (Alpert m.fl., 2017). Resultaten i forskarnas innehållsanalys av 

textmeddelanden mellan sjuksköterskor (vårdpersonal) och patienter visar att 

sjuksköterskorna ofta var för kortfattade i sina svar. Svaren tenderade bli faktamässigt och 

inneha frånvaro av empatisk känslighet, trots att en del patienter förmedlade känslor i sina 

meddelanden. Avsaknaden av följdfrågor och mer utvecklade svar försvårade en vidare 

etablering av vårdrelationen och därmed minskade möjligheten för en patientcentrerad 

omvårdnad i dessa digitala vårdkontexter.  

    Analysen som Högberg m.fl. (2018) gör pekar på att ett holistiskt perspektiv borde vara 

fullt genomförbart även i en digital skriftlig kontext. Meddelandena från patienterna 

innehåller oftast mycket användbar information som innebär en möjlighet att förstå dem och 

deras situation bättre.  

    Det holistiska perspektivet (helhetsperspektivet) handlar enligt Eriksson (2015) om de tre 

dimensionerna av kropp, själ och ande som delar av den hela människan. Oavsett vilket 

perspektiv som är utgångspunkten så påverkas helheten av tillämpade lösningar. Med 

helhetssynen som utgångspunkt så utvidgas möjligheten att bemöta och tolka patientens 

hälsosituationer och/eller livsvärld utifrån vilket perspektiv som helst utan att helheten förgås. 

    Med hjälp av Erikssons synsätt kan de digitala mötesformerna snarare ge utökade 

möjligheter och varierade tillvägagångssätt för det holistiska perspektivet i 

omvårdnadsprocessen. Vilket också Högberg m.fl. (2018) hävdar genom att understryka hur 

exempelvis patientens berättande formuleringar om personliga vardagsupplevelser även i 

skrift inrymmer mycket värdefulla upplysningar. Information som sjuksköterskan kan lyfta 

med följdfrågor även om det inte är direkt kopplat till den aktuella frågeställningen. 
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Sjuksköterskan behöver också lägga tid och engagemang i att formulera skriftliga uttryck som 

kan bekräfta patientens känsloyttringar, exempelvis genom att be patienten berätta vidare 

kring de beskrivna känslorna.  Högberg m.fl. (2018) menar att återkoppling på den typen av 

förmedlad information från patienten blir ett uttryck av intresse för personens livsvärld. 

Följdfrågor på berättande kringinformation kan medföra att patienten delger ytterligare 

relevant information som underbygger sjuksköterskans holistiska perspektiv. 

    Patienterna upplever ökad autonomi och deltagande i sina möten med vården via digitala 

vårdtjänster. Som en följd av att tid och rum inte begränsar patienten ökar även deras 

trygghetskänsla i denna kontext. Tids- och rumsaspekten upplever däremot sjuksköterskorna 

som problematiska och försvårar, enligt dem, helhetsynen som i sin tur påverkar 

vårdkvaliteten och även i vissa avseenden patientsäkerheten. Resultatet tillsammans med 

Sturesson och Groths (2018), Alpert m.fl. (2017) och Högberg m.fl. (2018) analyser påvisar 

dock att det finns en stor potential för det personcentrerade och holistiska synsättet utifrån 

sjuksköterskans perspektiv. Så litteraturöversiktens något motstridiga resultat mellan 

sjuksköterskornas och patienternas upplevelser tyder på att det behövs nya strategier i form av 

ett annorlunda deltagande, ett uppdaterat förhållningssätt och en anpassad dialog från 

framförallt sjuksköterskans håll.  

9. Kliniska implikationer 

Resultatet i detta arbete innefattar upplevelser från både patient- och 

sjuksköterskeperspektivet av ett vårdmöte i den digitala miljön. Att båda perspektiven belysts 

har relevans för verksamhetsansvariga som behöver ha en sammantagen bild av 

kommunikationsdynamiken mellan vårdpersonal och patienter, bland annat vid beslut rörande 

fördelningen av resurser till de olika mötesalternativen. Att kunna göra så riktiga 

livsvärldstolkningar som möjligt och förmedla en vårdande hållning är sjuksköterskans ansvar 

i ett vårdmöte. Vikten av insyn i patientens upplevelser vid utveckling av sjuksköterskans 

arbetssätt gör att de olika studiernas resultat som presenterats i detta arbete kan ge fördjupad 

insikt om upplevelser som har betydelse vid det digitala vårdmötet. I en tid där tillgänglighet 

till vården har en central betydelse för patienterna behöver vårdgivarna ha kompetensen att 

möta och leverera omvårdnad där patienterna befinner sig.  Resultatet i denna 

litteraturöversikt kan användas som underlag i vårdverksamheten och vid 

sjuksköterskeutbildningen för att diskutera lämpliga förhållningssätt och anpassa det 

patientcentrerade bemötandet av patienterna även till de digitala kommunikationsformerna. 

Litteraturöversikten kan underlätta utvecklingen av patientdialogen så att den stödjer 
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sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnadsinriktning och etablering av en vårdrelation även 

i den digitala kontexten. 

 

10. Förslag till fortsatt forskning 

Syftet med den här litteraturöversikten var att belysa hur patienter respektive sjuksköterskor 

upplevde digitala vårdmöten. Vid research till denna litteraturöversikt fick författaren 

intrycket att forskning hittills till största har utgångspunkt i den digitala användarupplevelsen. 

Den tekniska funktionaliteten på digitala verktyg och kommunikationsformer är givetvis 

central och är avgörande för att en interaktion ska bli möjlig. Men det behövs mer studier som 

fördjupar sig i upplevelserna av interaktionen och undersökningar om de digitala 

mötesformerna bidrar till en hälsofrämjande process hos människor. Syftet med framtida 

forskning inom detta problemområde bör enligt författaren sträva efter att generera empirisk 

forskning som kan ligga till praktisk grund för ett digitalt anpassat personcentrerat arbetssätt 

för sjuksköterskor. Samt Dessutom behövs identifiering av risker respektive möjligheter som 

det digitala vårdmötet har för patienter avseende framförallt integritet, delaktighet och 

trygghet. Målet bör riktas till att utveckla och kunna tillhandahålla etisk, säker, effektiv och 

holistisk vård via digitala verktyg av olika slag och att kunna utföra omvårdnad som bidrar till 

hälsofrämjande processer för patienter. 

 

11. Slutsats 

Att kunna vistas hemma och eventuellt ha med närstående vid vårdkontakten ökade 

upplevelsen av trygghet och även delaktighet utifrån patienternas perspektiv. För 

sjuksköterskorna innebar framförallt den visuella aspekten en ökad trygghet vid interaktion på 

distans samt att kunna möta en patient som känner sig bekväm och säker påverkade deras 

upplevelse av trygghet. Den digitala interaktionen i framförallt skrift krävde en aktivare 

patientroll än vid ett fysiskt möte. Patienternas upplevde därmed att de blev mer delaktiga och 

insatta i sin vård samt ärligare i sin dialog. Sjuksköterskorna upplevde ett ökat kunskapskrav 

och ifrågasättande av sin kompetens som en följd av det ökade patientengagemanget. 

I resultatet framkom att både patienter och sjuksköterskor har övervägande positiva 

upplevelser av de digitala kontakt- och mötesformerna, men båda parterna understryker att 

digitala vårdmöten inte kan eller bör ersätta fysiska möten helt. Sjuksköterskan upplevde en 

depersonaliserande påverkan med den textbaserade kontaktformen och både sjuksköterskor 

och patienter upplevde också viss avsaknad av mänsklig kontakt i samband med videomöten. 
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Framförallt var den djupare aspekten av närvaro i den interpersonella relationen, ett möte 

innebär, svårare att både förmedla och uppleva för sjuksköterskor. Medan patienter upplevde 

det lättare att förmedla sig på ett djupare och ärligare plan via textbaserad interaktion med 

sjuksköterskan. 
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Patienterna upplevde användningen 

av videobesök som tids- och 
energibesparande och att detta 

sparade värdefull tid för dem.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod (Urval, 

datainsamling, 

analys) 

Resultat  

#7 

 

Wright, J., & 

Honey, M. 

New Zealand 

Nurses' 

Experience of 

Tele-

Consultation 

Within 

Secondary and 
Tertiary 

Services to 

Provide Care at 

a Distance 

2016,  

Nya Zeeland, 

Nursing Praxis 

in New Zealand 

Att utforska 

legitimerade 

sjuksköterskor i 

Nya Zeelands 

erfarenheter av 

att använda 

distansrådgivni
ng i samband 

med 

distansvård. 

Design: Kvalitativ 

/induktivt. 

 

Urval: Nio 

sjuksköterskor. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Analys:  

Tematisk 

innehållsanalys 

med ett induktivt 

tillvägagångssätt. 

 

 

Analysen identifierade olika roller 

som sjuksköterskan hade i samband 

med distansvård. Koordinerande, 

företrädande och stöttande roller. 

 

Användningen av digitala 

kommunikationskanaler minskade 
avståndet och stärkte relationerna i 

vårdteamen.  Sjuksköterskorna 

upplevde också att 

kommunikationsmöjligheterna 

möjliggjorde snabbare och mer 

specialiserad vård för patienter. 

Uppfattningen var också att 

distansrådgivning och distansvården 

stöttade upp en patient- och 

anhörigorienterad omvårdnad. 

 

#8 

 

Öberg, U.,  

Orre, C. J.,  

Isaksson, U., 

Schimmer, R., 

Larsson, H., & 

Hörnsten, Å. 

Swedish 

primary 

healthcare 

nurses’ 

perceptions of 

using digital 

eHealth 

services in 

support of 

patient self‐
management. 

2018, 

Sverige, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences  

att beskriva 

svenska 

primärsjuksköte

rskors 

uppfattningar 

kring 

användning av 

digital e-

hälsosystem 

och tjänster för 
att stödja 

patientens 

egenvård. 

Design: Kvalitativ. 

 

Urval: 20 

primärvårdssjukskö

terskor 

 

Datainsamling: 

Intervjuer i 

fokusgrupper 

 
Analys:  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

Sjuksköterskorna såg viss effektivitet 

med e-hälsoverktyg i sitt arbete.  

 

Fördelar: 

Möjlighet att enkelt uppdatera sina 

kunskaper om hälsa, sjukdomar och 

behandlingar.  

Tillgängligheten till 

patientinformation och förenklad 

kommunikationen med patienter. 
 

Nackdelar 

Upplevelse av att få kompetens och 

kunskap ifrågasatt av pålästa patienter 

medförde en stress kring uppdatera 

sig på ny information. 

Tidsbrist för att sätta sig in i nya 

processer och lära sig e-

hälsoverktygen. 

Negativ depersonaliserad inverkan på 

sjuksköterske-patientrelationen, då 
den personliga kontakten gick 

förlorad. 

Svårare att ge patientsäker vård. 


