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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Behovet av sjukvård ökar internationellt och allt fler av de vårdsökande 
är personer med långvarig sjukdom. Detta ökar kravet på vården och vårdpersonalen 
men även på de vårdsökande personerna. Egenvård är ett sätt att hantera detta och 
tas fram tillsammans med den enskilda personen och sjukvårdspersonalen. Ett nytt 
verktyg inom egenvård är m-hälsa där appar används som loggbok, övervakning och 
ett sätt att kommunicera med personer i samma situation och med vårdpersonal. 
Syfte: Beskriva hur personer med långvarig sjukdom upplever användandet av m-
hälsa vid egenvård. Metod: Litteraturöversikt baserad på 14 kvalitativa artiklar 
funna i databaserna Pubmed, Cinahl, och Medline. Resultat: Deltagarna såg m-
hälsa som ett hjälpmedel vid hanteringen av sin långvariga sjukdom. Motivationen 
till användningen under en längre tid minskade dock och även ökad stress och ångest 
var förekommande bland användarna. Diskussion: M-hälsa uppfattades till stora 
delar som en positiv upplevelse då personerna med långvarig sjukdom fick en bättre 
överblick av sitt tillstånd. De kunde lättare se hur övningar gav resultat i mätvärden 
och se tidiga varningstecken på en försämring av sitt tillstånd. Det fanns även de som 
upplevde att m-hälsa skapade ett beroende av tekniken och därmed minskade själv-
ständigheten i sin sjukdom. 
  
Nyckelord: appar, hälsa, induktiv ansats, kvalitativ 
 
 
 
Experiences of using mobile applications during self-care 
for long-term diseases  
- a review 

Abstract 
 
Background: The need of healthcare is growing all over the world and the amount 
of people with chronic diseases increases. This causes more pressure on the 
healthcare and the personnel, but also on the patients. Self-care is a growing phe-
nomenon in healthcare; the way to manage self-care is different for everyone and is 
developed with healthcare personnel and the patient. A new tool used is m-health; in 
the m-health applications diaries, monitoring, and a way to communicate with other 
people in the same situation and with healthcare personnel. Aim: Describe how peo-
ple with chronic deceases experience m-health during self-care. Method: Literature 
review based on fourteen articles from the databases; PubMed, Cinahl, and Medline. 
Result: The attendants saw m-health as a tool for self-care. The motivation was 
though decreasing during a long-term use and increased feelings of anxiety and stress 
was describes from some of the users.  
Discussion: M-health was mostly a positive experience for the attendants and they 
got a better overview of their disease and early warning signs if the illness was aggra-
vating. The downside of m-health was the feeling of being addicted to the technology 
and that was lowering the feeling of independents.  
	
Keywords: apps, health, inductive approach, qualitative 
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Inledning 
Sjukvården brottas både internationellt och nationellt med problem som höga vård-
kostnader och otillräcklig information. Idag finns en möjlighet att lösa problemen 
med hjälp av en utvecklad teknik, främst i form av mobiltelefoner (Borrelli & Ritter-
band, 2015). Mobil-hälsa, m-hälsa, har fått stor genomslagskraft på grund av den till-
gänglighet och personliga anpassning som mobiltelefonen erbjuder (Unno & Xu, 
2013). Även sjukvårdspersonal idag ser fördelar med m-hälsa och förespråkar det i 
mötet med personer med långvarig sjukdom (Borrelli & Ritterband, 2015).  
   När en person får en långvarig sjukdom så förändras vardagen vilket kan leda till 
oro. Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa personerna med en vårdplan så att varda-
gen kan fortsätta som vanligt. En del av denna vårdplan är personens egenvård (Bar-
tol, 2012). M-hälsa används som ett verktyg vid egenvård och har visat sig påverka 
beteende positivt hos vårdpersonal och personer i behov av vård. Verktyg har testats 
internationellt där syftet varit insamling och lagring av data. Det finns en positiv in-
ställning till en bredare användning av m-hälsa som ett verktyg vid egenvård. För-
hoppningen är att det ska införas inom olika delar av vården (Watterson, Walsh, & 
Madeka, 2015). 
   Att använda m-hälsa som ett verktyg vid egenvård kan leda till en förenklad vardag, 
men forskningen inom området är bristfällig (Lee, et al., 2015). Därför kan det vara 
av vikt att studera området då det kan leda till bättre sjukdomshantering och ett ökat 
välbefinnande hos personer med långvarig sjukdom. Det är känslig information som 
ska lagras i dessa appar och personer måste känna förtroende för tekniken (Ben-Zeev 
et al., 2015). För personer med långvarig sjukdom kan m-hälsan användas som ett 
verktyg för att hantera egenvården (Sävenstedt, 2009).  
Förhoppningen med m-hälsa är att den ska minska kostnaderna för vården (Thiru-
murthya & Lester, 2012), förbättra möjligheterna till egenvården (Coulter & Ellins, 
2009) samt underlätta vårdkontakten för personer med långvarig sjukdom (Thiru-
murthya & Lester, 2012). 
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Bakgrund 

Långvarig sjukdom 
 
Ordet sjukdom kan beskrivas på flera sätt, Willman (2009) definierar begreppet 
sjukdom som något som riskerar att hota vår hälsa. Långvarig sjukdom, även kallat 
för kronisk sjukdom, innefattar långvariga sjukdomsförlopp och behandlingar (De-
main, et al., 2015). Dessa sjukdomar kan vanligtvis inte botas, kräver långsiktig kon-
tinuerlig skötsel, och involverar funktionell försämring (O’Toole , Connolly , & Smith, 
2013). Flera långvariga sjukdomar är obotliga, så som diabetes, men det finns sjuk-
domar som cancer och mental ohälsa som med rätt medicinering kan botas. Sjukdo-
marna kräver behandling under en längre period och om de förväntas kvarstå 12 må-
nader eller längre så definieras de som långvariga (Office for National Statistics, 
2015). 
   Den ökade förekomsten av långvariga sjukdomar har lett till ökade krav på resurser. 
Det innebär en växande utmaning för hälso- och sjukvårdsystem internationellt 
(Worrall & Chaussalet, 2015).  
   Personer med långvarig sjukdom är en utsatt grupp just på grund av deras ökade 
vårdbehov (O’Toole et. al., 2013).  Personer med långvarig sjukdom har svårare att 
upprätthålla sociala roller, arbete och fritidsaktiviteter samt sin identitet. Tidigare 
forskning har även funnit att personer med långvarig sjukdom är mer fokuserade av 
sjukdomens inverkan på dagliga funktioner, snarare än sina symptom (O’Toole et. al., 
2013). Trots att en långvarig sjukdom påverkar alla aspekter av personens liv, är det 
möjligt att ha ett normalt liv om egenvårdsaktiviteter utförs som syftar till att ha kon-
troll över symptom och undvika långsiktiga komplikationer (American Diabetes As-
sociation, 2010). 
   Reisi et al. (2016) studie visar att hälsokunskaper har en betydande roll för personer 
med långvarig sjukdom. Då deras omvårdnadssituation är mer komplex och ofta ut-
manande krävs kunskap för att optimera egenvården. Kunskap gör att personen får 
ett ökat självförtroende vid egenvård (Schmittdiel, Mosen, Hibbard, Remmers & Bel-
lows, 2008). Personer som upplever delaktighet, kontroll och autonomi vid hantering 
av sin långvariga sjukdom rapporterar förbättrad hälsa och livskvalitet (Michie, Miles 
& Weinman, 2003). 
 

Egenvård 
 
Egenvård definieras av Orem som aktiviteter eller handlingar som utförs av personer 
för att öka förutsättningar för god hälsa och välbefinnande (Orem, 2001). Teorin om 
egenvård grundades av Dorothea Orem under 1970-talet då hon utvecklade en omfat-
tande modell. Den fick namnet The Self-Care Deficit Nursing Theory och översätts på 
svenska till Teorin om Egenvårdsbalans. Grundtanken i Orems egenvårdsteori är 
personens förmåga och motivation till att utföra egenvård. Detta i sin tur syftar till att 
upprätthålla och främja hälsa samt förebygga och motverka sjukdom (Orem, 2001). 
   Utifrån Orems egenvårdsteori utvecklade Riegel, Jaarsma och Strömberg (2012) en 
egenvårdsteori. Det finns flera likheter och gemensamt för dem båda är den grund-
läggande definitionen av egenvård och dess betydelse för personen. Den största skill-
naden mellan Orems egenvårdsteori och teorin av Riegel et. al., är att Orems teori 
inte är inriktad på personer med långvarig sjukdom. En annan betydelsefull skillnad 
mellan de två teorierna är att Orems är begränsad till sjuksköterskor medan Riegel et. 
al., (2012)s teori innefattar all sjukvårdspersonal som på något sätt är delaktig i egen-



 3 

vården. Deras teori behandlar även processen för egenvård snarare än specifika akti-
viteter som Orem inriktar sig på. Teorin fokuserar främst på personen medan Orem 
inkluderar aspekter av beroende omvårdnad (Orem, 2001; Riegel, Jaarsma & Ström-
berg, 2012). 
   Definitionen av egenvård enligt Riegel et. al., (2012) inriktar sig på egenvård som en 
process för att upprätthålla hälsa genom hälsofrämjande metoder och hantering av 
långvarig sjukdom. Riegel et. al.,s teori om egenvård (2012) bygger på de tre nyckel-
begreppen egenvårdsunderhåll, egenvårdsövervakning och egenvårdshantering (figur 
1).  

 
Figur 1. Egenvårdsunderhåll, egenvårdsövervakning och egenvårdshantering (Riegel et. al., 2012). 
 
Egenvårdsunderhåll definieras som beteenden hos personer med en långvarig sjuk-
dom som används för att upprätthålla fysisk och känslomässig stabilitet. Dessa bete-
enden kan vara självbestämda eller vara rekommendationer från vårdgivare. Egen-
vårdsövervakning hänvisar till den process då personen observerar förändringar av 
sina symtom. Egenvårdshantering definieras som de beslut och aktiviteter som blir 
följden av symtomen när de uppträder (Riegel et. al., 2012). 
   Egenvård utförs i både friska och sjuka tillstånd och alla bedriver någon form av 
egenvård dagligen. Egenvård är dock betydligt mer framträdande hos personer med 
långvarig sjukdom och därför finns det ett tydligt kliniskt behov av en teori inom om-
rådet. Att engagera sig i sin egenvård gör personen till en aktiv deltagare i hantering-
en av sin långvariga sjukdom (Riegel et. al., 2012). Det är viktigt att personer med 
långvarig sjukdom utvärderar sig själva för att identifiera sina egenvårdsbehov, däref-
ter kan de ta beslut om vilka handlingar som ska genomföras (MacNeill et al., 2014). 
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En tidigare studie föreslår implementering av egenvårdsprogram för att dessa perso-
ner ska bli delaktiga i sin omvårdnad (Jonker, Comijs, Knipscheer & Deeg, 2015).  
   I teorin lyfts motivation upp som en faktor vid egenvård. Det driver personer till att 
skapa ett beteende för att uppnå ett visst mål, vilket ökar förutsättningar för egenvår-
den. Även självförtroende tas upp som centralt inom egenvård. Det påverkar perso-
nens tro på sig själv och på att kunna utföra egenvård (Riegel et. al., 2012). 
   Typiska rekommenderade egenvårdsaktiviteter är att ansluta sig till farmakologisk 
och ickefarmakologisk behandling, övervakning, symptomlindring, och motion. För 
effektiv egenvård kan personer använda sig av tekniska supportsystem, exempelvis 
m-hälsa. Svårigheterna är att kunna uppnå långsiktig användning och bibehålla ef-
fekten när den genomförs i vården, vilket ses som en utmaning (Aidemark, Askenäs, 
Nygårdh & Strömberg, 2015). Enligt rekommendationer från WHO (2005) måste 
vårdpersonal hitta innovativa sätt att hjälpa vårdtagare i deras hantering av sjukdom. 
Nya verktyg som m-hälsa börjar etablera sig inom sjukvården, detta kan vara ett 
verktyg som i framtiden kan underlätta och hjälpa personer vid egenvård (Bert, Gi-
acometti, Gualano, & Siliquini, 2014). För att bedriva egenvård vid långvarig sjukdom 
är personen beroende av tillgång till vård. Tidigare studier visar att personer med 
långvarig sjukdom saknar den vård de önskar (Riegel et. al.,, 2012). 
 

Sjuksköterskans ansvarsområde vid egenvård 
 
Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 
2009). Vid utförandet av omvårdnad sammanflätas två kunskapsområden. Den ve-
tenskapliga kunskapen om humanistisk människosyn, medicinsk kunskap och fär-
dighet samt kunskap om människans utveckling, upplevelse av hälsa och välbefin-
nande. Dessa två områden tillsammans krävs för att sjuksköterskan ska kunna se till 
personens behov, skapa en omvårdnadsplan, utföra den samt utvärdera resultatet 
detta för att kunna hjälpa personen hantera sin långvariga sjukdom (Svensk sjukskö-
terskeförening, 2009). 
Omvårdnadsplanen är en del av omvårdnadsprocessen och sjuksköterskans verktyg i 
att forma en lämplig egenvård för personer med långvarig sjukdom (Florin, 2009). 
Målsättningen med omvårdnadsplaner enligt Riegel et. al., (2012)s teori är att sjuk-
sköterskan ska ha förståelse för personens process vid utförande av egenvård. Om 
vårdpersonal får ökad förståelse kan de använda informationen för att identifiera 
hinder hos personen. Den kunskapen kan sedan nyttjas för att utveckla personcentre-
rade åtgärder som förbättrar utfallet för personer med långvarig sjukdom (Riegel et. 
al.,, 2012).   
   För att hela omvårdnadsprocessen ska ha ett syfte är den viktigaste delen utvärde-
ringen. Efter att en tidsbegränsning av målen är uppnått ska de utvärderas, vad har 
fungerat? Vad har inte fungerat? Syns det någon skillnad i resultatet? Blev resultatet 
som förväntat? Detta görs för att öka kvalitén på vården, öka personcentreringen, och 
öka kunskapen i fortsatt vård hos personen men även vid behandling av personer i 
samma situation. Ständig dokumentation och utvärdering av dessa mål, och åtgärder 
bidrar till personcentrerad vård som hjälper till att skapa en egenvård som fungerar 
för varje enskild person. Vid egenvård är det viktigt att dokumentationen och utvär-
deringen kan ske från hemmet. Detta kan ske av personen själv, med hjälp av hem-
sjukvården eller med återbesök hos vårdcentralen (Florin, 2009). Sjuksköterskans 
utmaning vid behandling av en person med långvarig sjukdom är att kombinera per-
sonens önskemål och den kliniska delen av sjukdomen. Ofta har sjuksköterskan och 
personen olika prioriteringar under behandlingstiden. Sjuksköterskan vill prioritera 
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det fysiska välmåendet med behandlingar av sjukdom och symtom, medan personer 
med långvarig sjukdom prioriterar upplevelsen av att ha kvar sin identitet samt be-
hålla sin vardag (Bartol 2012).  
   Den forskning som beskriver sjuksköterskors perspektiv, och deras uppgift vid 
långvarig sjukdom vid egenvård är idag bristfällig (Wilkinson, Whitehead & Crowe, 
2015). Prioritering vid sjukvård ligger i att behålla kontrollen över sjukdom, och be-
handling. MacNeill et al. (2014) anser att den prioriteringen gör att stödet vid egen-
vård åsidosätts. En nyligen genomförd studie påpekar andra svårigheter som kan 
uppstå vid egenvårdsstöd. Det finns risk för att sjuksköterskan förväntar sig att per-
sonen ska ta kontroll över sin hälsosituation trots att personen inte är kapabel till att 
göra det (Mudge, Kayes, & McPherson, 2015). I tidigare forskning har det framkom-
mit att sjuksköterskor anser att dessa personer saknar självmedvetenhet vad gäller 
deras egenvård och sjukdom. Det i sin tur leder till att de blir beroende av sjukskö-
terskor (McDonald, Rogers & McDonald, 2008). 
   Enligt Wright et al. (2002) är det betydelsefullt att som sjuksköterska förstå vad 
som ligger bakom en persons föreställningar om egenvård. Om personen inte förstår 
syftet eller upplever att det finns hinder är sannolikheten stor att egenvården inte 
genomförs. Personer med långvarig sjukdom är beroende av information, omvårdnad 
och motivation från vårdpersonal och det blir sjuksköterskans uppgift i dessa fall 
(Bartol, 2012). Vårdplanen för dessa i personer innefattar ofta att personen kan fort-
sätta med sin vardag, men samtidigt ska den behandling och omvårdnad som krävs 
för sjukdomen vävas in (Bartol, 2012). Sjuksköterskans förhållningssätt till omvård-
nadsprocessen har därför betydelse för vilka beslut personen fattar om sin egenvård 
(Wright et al., 2002).  
   Att förbättra kvaliteten på egenvården för personer med långvarig sjukdom, har 
länge varit en internationell prioritet. Ett sätt att öka kvaliteten är genom användning 
av teknik i hälsosyfte (Murray, Burns, See Tai, Lai & Nazareth, 2005). 
   För att stödja egenvård hos personer med långvarig sjukdom föreslår forskare in-
satser av ny teknik, för att öka empowerment och autonomi samt minska utnyttjan-
det av hälso- och sjukvårdsresurser (Rogers, Vassilev, Brooks, Kennedy & Blickem, 
2016).  
 

Mobil hälsa  
 
Mobil hälsa, m-hälsa, utvecklades från elektronisk hälsa och grundtanken är att an-
vändning av mobiltelefoner ska bidra till förbättrad hälsa (Thirumurthya & Lester, 
2012). Enligt World Health Organisation, WHO, (2011) så är definitionen av m-hälsa 
allmän medicinsk vård och service som förmedlas och kommunicerar via mobil tek-
nik. Marknaden för appar är enorm och dagligen produceras och utvecklas nya appar 
appar (Holzer & Ondrus, 2011). M-hälsans start räknas från 2009 då de mobila ap-
plikationerna ökade och m-hälsan blev en etablerad del av sjukvården (Lee, et al., 
2015). Enligt Institute for Healthcare Informatics, IMS (2013) använder vårdtagare 
mobila applikationer huvudsakligen i form av generella hälsoappar eller appar inom 
självdiagnostik. M-hälsa är numera ett adekvat verktyg för att stödja egenvård för 
personer med långvarig sjukdom (Bert, Giacometti, Gualano, & Siliquini, 2014). Uti-
från ett internationellt perspektiv finns det ett stort ekonomisk intresse då använ-
dandet av m-hälsa anses minska vårdkostnader (Thirumurthya & Lester, 2012).  
   Det behövs mer forskning om hur m-hälsa påverkar personens beteende, om det 
förändras för stunden eller om beteendet förändras även under ett långtidsperspektiv 
(Thirumurthya & Lester, 2012). Forskare anser att det bör studeras ytterligare utifrån 
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ett kritiskt förhållningssätt och med säkerheten i fokus (Lee, et al., 2015). M-
hälsointerventioner kan ses som ett sätt att hantera egenvården och stödja personer 
samt deras vårdgivare på ett bekvämt och kostnadseffektivt sätt (Thirumurthya & 
Lester, 2012). 
   M-hälsa är intressant på personnivå eftersom de får ökad tillgång till vård, och på 
ett sätt som passar dem (Thirumurthya & Lester, 2012). Tekniklösningarna stödjer 
personens egenvård och autonomi då information för att hantera sitt hälsotillstånd 
blir mer tillgängligt (Sävenstedt, 2009). Den generella målsättningen är att personer 
med långvarig sjukdom ska bli utrustade med ett verktyg för att bedriva sin egenvård 
(Coulter & Ellins, 2009). Utmaningen med dessa verktyg är att personerna får svårt 
att välja rätt applikation för sitt tillstånd. Därför föreslås det att vårdpersonal ska 
guida dem vid valet av lämplig m-hälsa app (Institute for Healthcare Informatics, 
2013).  
 

Problemformulering 
 
Andelen personer med långvarig sjukdom ökar och det blir allt vanligare att utföra 
egenvård i hemmet. Det ställer höga krav på personer med långvarig sjukdom och 
deras förmåga att bedriva egenvård. Personer med långvarig sjukdom är en utsatt 
grupp som ofta upplever begränsningar i vardagslivet. M-hälsa är ett nytt verktyg 
vars syfte är att underlätta egenvård. M-hälsa anses vara ett modernt sätt att hantera 
och kontrollera sitt tillstånd. Kraven som ställs på m-hälsa är att det ska vara person-
centrerat och vara användbart för personer med långvarig sjukdom. Förhoppningen 
är att ett positivt resultat vid användandet av m-hälsa kommer belysa möjligheter 
med nyttjandet av teknik i hälsosyfte. Ny kunskap om verktyget skulle då ge ökad för-
ståelse för hur m-hälsa kan upplevas i den kliniska verksamheten. Då m-hälsa är ett 
relativt nytt fenomen inom forskningsvärlden saknas betydelsefull forskning. Det be-
skrivs som en av de största utmaningarna med användandet av m-hälsa vid egenvård. 
 

Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur personer med långvarig sjukdom upplever 
användandet av m-hälsa vid egenvård.  
 

Material och metod 

Design 
 
Designen på studien är en litteraturöversikt (Friberg, 2012b). En litteraturöversikt 
användes då det skulle skapas en uppfattning om den befintliga forskningen inom det 
valda området på ett strukturerat sätt. Resultatet av uppsatsen grundades i samman-
ställningen av det forskningsresultat som framkom i den lästa litteraturen (Friberg, 
2012b). 
   Litteraturen som användes till studien var vetenskaplig. I sammanhanget avsågs 
vetenskaplig litteratur i form av artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter 
(Segersten, 2006). Utifrån ett väl avgränsat ämnesområde gjordes en översiktsge-
nomgång av tidigare forskning (Friberg, 2012b). En induktiv ansats användes vilket 
innebar att resultaten i de studerade artiklarna från litteraturöversikten granskades 
utan en förutbestämd teori (Ejvegård, 2009).  



 7 

   Kvalitativa studier använder sig av metoder som lämpar sig för att beskriva ett fe-
nomen och på så sätt ge ökad förståelse för fenomenet (Friberg, 2012a). Då syftet var 
att undersöka personers upplevelser användes kvalitativ forskning (Justesen & Mik-
Meyer, 2011). Alla kvantitativa studier exkluderades. 

Inklusionskriterier  
 
För att få ett urval av artiklar som är relevanta för resultatet, utsågs kriterier (tabell 
1).  
 
Tabell 1. Inkulsionskriterier och exklusionskriterier 

 
Dessa kriterier valdes noggrant ut för att sortera bort de artiklar som inte var rele-
vanta och för att lyfta fram de artiklar som svarade mot det valda syftet (Friberg, 
2012b). Då databaserna var olika utformade användes olika kriterier för de olika sök-
ningarna (Bilaga 1).  
   Artiklarna som presenterades i resultatet hade en kvalitativ ansats och var veten-
skapligt granskade. Endast artiklar som publicerats från 2007 och framåt utgjorde en 
del av resultatet. Detta för att materialet som användes skulle vara så aktuellt som 
möjligt, då ämnesområdet förändras och utvecklas fort (Holzer & Ondrus, 2011). Alla 
artiklar som presenterades i resultatet var skrivna på engelska. I databasen PubMed 
valdes Human, detta resulterade i att artiklar exkluderades då de handlade om djur. 
Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och därför användes valet ”Peer Re-
viewed” (Östlundh, 2012). Detta gjordes endast i databaserna Cinahl då artiklarna i 
Medline är peer reviwed (EBSCO, 2011). PubMed och MedLine distribueras av 
samma databasvärd och därför användes inte ”Peer Reviewed” i de sökningarna 
(National Center for Biotechnology Information, 2016). Denna inställning rensade 
bort alla ogranskade artiklar och resultatet i litteratursökningen fick då en starkare 
vetenskaplig grund (Östlundh, 2012). 
 

Sökord 
 
Sökorden som valdes grundades i det syfte som användes för studien (Friberg, 
2012b). De sökord som användes som var mhealth, Chronic*, och self-
manag*,mobile health, m-health, long term*, prolong*, self care, self treat*, Tool*, 
support*, intervention, view*, experience*, och feeling*. Utöver de sökord som val-
des ut användes trunkeringar (*) och booleska termer (AND, OR) för att specificera 
samt utvidga sökningarna (Östlundh, 2012). Sökningarna sammanställdes i en tabell 
(bilaga 2). 

Inklusionskriterierna Exklusionskriterierna 
2006-2016 Internetbaserad vård 
Engelska Kvantitativ forskning 
Peer reviewed  
Human  
All ages  
  Long-term diseases  
  M-Health  
  Experience  
  Tool  
  Self care  
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Datainsamling 
 
Det finns olika sökmetoder som kan användas vid en litteraturöversikt. För denna 
uppsats var datorbaserad sökning och manuell sökning de mest lämpliga metoderna 
(Backman, 1998). I sökningen användes databaserna Cinahl, Medline och PubMed då 
de innehåller forskning inom ämnet omvårdnad (Stoltz & Ania, 2011). Totalt lästes 
826 titlar och av de titlarna valdes 187 abstract ut för att granskas då titlarna ansågs 
relevanta till syftet. Utöver sökningar i databaser hittades 2 artiklar via manuell sök-
ning. 
   Artiklarna i den manuella sökningen hittades i referenslistor tillhörande artiklar 
som framkommit i de datorbaserade sökningarna (Backman, 1998). Det framkom att 
artiklar som hittats återkom i de olika databaserna och därav var antalet granskade 
artiklar färre än i det totala antalet i samanställningen (bilaga 2). 
 

Urval 
 
Sökningen genomfördes i databaserna Cinahl, Medline och Pubmed vars innehåll är 
relevanta för studier inom omvårdnad (Stoltz & Ania, 2011). Pubmeds databas ska 
innehålla alla artiklar som Medline har (National Center for Biotechnology 
Information, 2016). Vid sökningarna i de två databaserna framkom olika artiklar och 
därför valdes båda till sökningen. Sökningarna samanställdes i en tabell (bilaga 2). 
   Första sökningen i Cinahl gav tre träffar men detta ansågs vara för snävt för en 
första sökning och endast en artikel blev utvald till kvalitetsgranskning. Anda sök-
ningen togs valet bort att artiklarna skulle finnas tillgängliga i ”full text” och gav 11 
träffar var av ingen av de sex lästa abstracten ansågs vara relevanta för studien. I 
tredje sökningen utökades inklusionskriterierna till att m-health skulle finnas till-
gängligt i titeln detta gav ett resultat på sex artiklar var av en ansågs vara relevant att 
kvalitetsgranska. Den fjärde sökningen utökades med fler sökord för att öka relevan-
sen på resultatet samt valdes det att inga specifika sökord skulle finnas med i titeln. 
Sökningen resulterade i tre artiklar, dessa sorterades bort då de inte ansågs relevanta 
efter abstract blivit lästa. 
   Första sökningen i MedLine gav 16 träffar och av dessa valdes en ut för kvalitets-
granskning som efter den sorterades bort. Andra sökningen togs valet bort att artik-
larna skulle finnas tillgänglig i ”full text” och valet att artiklarna skulle tillhöra en 
”academic journal” inkluderades. Sökningen gav 130 träffar varav fem av de sju kva-
litetsgranskade ansågs vara relevanta för resultatet. En tredje sökning utfördes då fler 
artiklar behövdes för studien. I tredje sökningen utökades inklusionskriterierna till 
att m-health skulle finnas tillgängligt i titeln. Det gav ett resultat på 46 artiklar varav 
tre ansågs vara relevant att kvalitetsgranskas och två användes i resultatet. Den fjärde 
sökningen utökades med fler sökord för att öka relevansen på resultatet då det fortfa-
rande ansågs behövas fler artiklar. Endast inklusionskriterierna 2006-2016 och 
”English” valdes. Sökningen gav ett resultat på 15 artiklar var av tre användes i resul-
tatet. 
   Första sökningen i PubMed gav 171 träffar och av dessa lästes 21 abstract, ingen av 
artiklarna ansågs svara till syftet och sorterades bort. Andra sökningen togs valet 
”Free full text” bort, sökningen gav 442 träffar var av 1 ansågs uppnå kriterierna för 
studien. En tredje sökning utfördes då ytterligare artiklar behövdes för studien. I 
sökningen utökades inklusionskriterierna till att m-health skulle finnas tillgängligt i 
titeln detta gav ett resultat på 25 artiklar varav en ansågs vara relevant att använda i 
resultatet. Den fjärde sökningen utökades med fler sökord för att öka relevansen på 
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resultatet då det fortfarande ansågs behöva fler artiklar. Endast inklusionskriterierna 
2006-2016, ”English” och ”humans” valdes. Sökningen gav ett resultat på 80 artiklar 
varav fyra användes i resultatet. 
   Av de 187 abstracten som lästes valdes 16 ut för att vidare kvalitetsgranskas. Det 
material som verkade intressant för litteraturöversikten kontrollerades mer ingående 
utifrån syfte, metod, resultat och slutsats (Friberg, 2012b). De 2 artiklar som 
granskades och inte uppfyllde kraven exkluderades. Kraven på artiklarna utgjordes av 
Fribergs granskningsmall (bilaga 3). Genom att utgå och svara på de frågor som 
fanns i mallen kunde kvalitén utmätas. Endast de artiklar som uppfyllde minst åtta av 
de tio kraven blev en del av resultatet. Att artikeln var etisk granskad var ett krav som 
skulle vara uppfyllt. Efter denna kvalitetsgranskning av artiklarna återstod 14 artik-
lar. Av de 14 artiklar som valts var tre från USA, fem från Storbritannien, två från Ka-
nada, två från Norge, en från Nederländerna och en från Danmark. I två av artiklarna 
var de yngsta deltagarna under 18 år (bilaga 4). Artiklarna som valdes ut och använ-
des i resultatet sammanfattades i en matris (bilaga 5) för att skapa en överblick inför 
analysen.  
 

Dataanalys 
 
Analysen genomfördes efter Fribergs (2012a) analysmodell som består av fem steg. I 
det första steget skapades en uppfattning av innehållet genom att artiklarna lästes 
upprepade gånger för att på så sätt bilda en helhetssyn av artiklarnas resultat. I nästa 
steg analyserades likheter och skillnader bland resultaten i artiklarna. För skapa 
grunden till studiens resultat som valdes relevanta ord och begrepp ut som var fre-
kvent återkommande samt svarade mot litteraturstudiens syfte. De ord och begrepp 
som uppmärksammades i steg två av analysen skrevs ner tillsammans, detta utgav 
steg tre. Det som var viktigt att reflektera över var om upplevelsen var positiv eller 
negativ eftersom samma begrepp kunde upplevas som båda. Det som framkom i steg 
tre var ord som i det fjärde steget sorterades in i grupper. Orden och begreppen som 
var av liknande karaktär sorterades tillsammans (Friberg, 2012a). I femte steget 
skapades underteman av dessa grupper. Med hjälp av undertemana utformades i sin 
tur de teman som användes i resultatet då de ansågs gruppera in de valda underte-
mana. För att få en tydlig bild av vilka artiklar som tillhörde vilka underteman och 
teman så sammanställdes analysen i en tabell (bilaga 6).  
 

Forskningsetiska överväganden 
 
I forskningssammanhang är det viktigt att reflektera över hur studier bedrivs utifrån 
ett etiskt förhållningssätt. Även om det vid en litteraturöversikt inte krävs något 
etiskt godkännande finns en skyldighet att kontrollera att materialet som används är 
granskat av en etisk kommitté (Jonsson, 2015). 
   Enligt Vetenskapsrådet (2011) bör det framgå att deltagare varit med frivilligt, att 
de har varit anonyma samt att data som insamlats har bevarats på ett konfidentiellt 
sätt. Det fanns en strävan att använda artiklar som uppfyllde dessa etiska krav. Det är 
viktigt att forskningsprocessens alla delar beskrivs utförligt i artiklarna så att det kan 
uteslutas att förvrängning av data förekommit. Enligt Vetenskapsrådet ska det nog-
grant kontrolleras att källorna är tillförlitliga (Vetenskapsrådet, 2011). Etiska övervä-
ganden finns till för att skapa normer i förhållandet mellan forskare och uppgiftsläm-
nare. Det bidrar till ökad insikt i det ansvaret som forskare bär. 
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   Artiklar som planeras ingick i litteraturöversiktens resultat var granskade av en 
etisk kommitté eller innehöll etiska överväganden (Jonsson, 2015). Peer reviewed var 
ett alternativ som valdes för att stärka den vetenskapliga grunden i studien. Artiklar 
blir inte vetenskapliga i samband med att de publiceras i vetenskapliga artiklar. Ge-
nom valet av att använda ”Peer reviewed” så förstärks den vetenskapliga trovärdig-
heten då oberoende personer granskat arbetet utefter dess metod, syfte, resultat och 
diskussion (Östlundh, 2012).  
   Då barn förekom i två av studierna så hade de författarna ett annat etiskt förhåll-
ningssätt att utgå ifrån. Författarna till studier diskuterar möjligheten att genomföra 
samma forskning med samma utfall i resultaten om endast vuxna deltar. Anser för-
fattarna att studiens resultat kommer skilja sig då barn deltar måste alla vårdnadsha-
vare hos barn under 15 år godkänna deltagandet (Kjellström, 2012). 
   Urvalsprocessen ska ske opartisk och personliga preferenser och åsikter ska åsido-
sättas då en förvrängning av resultatet annars kan ske (Ekengren & Hinnfors, 2012). 
 

Resultat 
 
Fyra teman framkom i resultatet. Dessa teman grundade sig i de 12 underteman som 
framkom i analysen av artiklarna (Tabell 2).  
 
Tabell 2- Tema och undertema 

Tema Undertema 
Förändring i sättet att se på sig själv 
och sin långvariga sjukdom 

Att erhålla ett ökat självförtroende 
Att känna kontroll över sin sjukdom 
Att känna att sättet att vara beroende av andra ändras 
Att känna motivation som förändras över tid 

Stöd från omgivningen Att känna stöd av feedbackcoach i vardagen  
Att känna en ökad interaktion med vårdpersonal 
Att känna ökade möjligheter till kommunikation och 
diskussion 

Vara i fokus Att känna en känsla av att vara övervakad  
Att känna att självmedvetenheten ändras 

Att känna ökade möjligheter till personcentrering 

Förändring av det psykiska välmåendet Att känna en ökad respektive minskad förekomst av 
ångest  
Att känna stress.  

 

Förändring i sättet att se på sig själv och sin långvariga sjukdom 
 
I resultatet påträffades fyra olika upplevelser som deltagarna kopplade till en föränd-
rad syn på sig själv och sin sjukdom. Upplevelserna var att erhålla ett ökat självför-
troende, att ha kontroll över sin sjukdom, att känna att sättet att vara beroende av 
andra ändras samt att känna motivation som förändrades över tid. Deltagare nämnde 
de fyra upplevelserna som sammanhängande och att de ibland gick in i varandra. Uti-
från de upplevelserna bildades därför fyra subteman under ett gemensamt huvud-
tema.  
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Att erhålla ett ökat självförtroende  
I studierna framkom att deltagare upplevde ett ökat självförtroende vid användning 
av m-hälsa som ett verktyg. Det var enligt deltagarna på grund av delaktighet i sin 
egen hälsa samt att personerna kunde se vilken påverkan deras livsstil hade på häl-
san. När personerna fick se sin hälsa förbättras, gav det dem en ökad tro på sig själva 
och bekräftelse på att de klarar av egenvård. Det ökade självförtroendet berodde en-
ligt vissa personer också på det faktum att vårdpersonal såg hälsoutvecklingen och 
kommenterade den (Huniche, Dinesen, Nielsen, Grann, & Toft, 2013; Schnall, Bak-
ken, Rojas, Travers, & Carballo-Dieguez, 2015; Seto et. al., 2012; van der Weegen et 
al., 2013) 
 
Att känna kontroll över sin sjukdom 
Ett återkommande begrepp som upplevdes av deltagarna var ökad kontroll. Delta-
garna menade att användandet av m-hälsa gav dem kontroll över situationen. De be-
skrev främst kontroll i samband med hantering av symtom. Att kunna följa sina mät-
värden över lång tid och få information om sin hälsostatus lyftes även fram som akti-
viteter som gav ökad upplevd kontroll. Personer kände en ökad kontroll över sitt 
sjukdomstillstånd, då de vid ett tidigare skede kunde se försämringar. Kontrollen 
ökade känslan av tryggheten för personerna. Deltagare berättade om svårigheten att 
få tillbaka kontroll efter sjukdom eller behandling och ansåg att m-hälsa var ett bra 
verktyg för att underlätta det (Arsand, Tatara, Østengen, & Hartvigsen, 2010; 
Huniche et. al., 2013; Seto et. al., 2012; Tatara, Arsand, Skrøvseth, Hartvigsen, 
2013). Deltagare uppgav även att kontroll kunde vara negativt i andra sammanhang. 
De refererade till känslan att ständigt vara kontrollerad och övervakad av vårdperso-
nal (Pinnock, Slack, Pagliari, Price, & Sheikh, 2007). 
 
Att känna att sättet att vara beroende av andra ändras 
Deltagarna upplevde ökad autonomi vid användning av m-hälsa som verktyg vid 
egenvård. De lyfte upp autonomi som en viktig faktor vid egenvård och att det behöv-
des verktyg som kunde stödja personers autonomi då det är svårt att åstadkomma 
själv. Deltagarna tyckte att m-hälsa förbättrade autonomin, genom att erbjuda in-
formation, socialt stöd och påminnelser. Det gjorde att personerna upplevde sig som 
mer självständiga och mindre beroende av sjukvården. En återkommande uppfatt-
ning var att m-hälsa kunde leda till färre behandlingar och sjukhusvistelser, vilket de 
lyfte upp som något väldigt positivt med verktyget (Pinnock et. al., 2007; Sanger, 
Hartzler, Lober, Evans, & Pratt, 2014; Schnall et. al., 2015; Seto et. al., 2012). Dock 
påpekades att de istället blev beroende av tekniken som ledde till minskad autonomi 
(Duggan et. al., 2015).  
 
Att känna motivation som förändras över tid  
M-hälsa beskrevs av deltagarna som ett bra verktyg för att öka motivation. De var 
positiva till personens möjlighet att sätta upp mål tillsammans med sjuksköterskan. 
Målen tydliggjorde vad personen skulle göra och arbetade för, något som deltagarna 
uppskattade och blev motiverade av. Den ökade motivationen var tydligt hos perso-
ner som följde sin kost och motion, där de själva beskrev en tydlig förbättring. Möj-
ligheten att följa sina personliga värden och se dem förbättras, ansågs som mycket 
motiverande. Det nämndes även att försämrade värden motiverade till förbättring i 
hanteringen av egenvården (Arsand et. al., 2010; Duggan et. al., 2015; Huniche et. al., 
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2013; Schnall et. al., 2015; Tatara et. al., 2013; van der Weegen et al., 2013; Williams, 
Price, Hardinge, Tarassenko, & Farmer, 2014). 
   Trots att deltagarna var motiverade i början av användandet, fanns det ett mönster 
att motivationen minskade över tid (Seto et. al., 2012). Genom att öka variationen i 
verktyget och innehåll av uppmuntrande symboler så minskade risken för att perso-
ner skulle tappa intresset (Arsand et. al., 2010; Duggan et. al., 2015; Huniche et. al., 
2013; Schnall et. al., 2015; Tatara et. al., 2013; van der Weegen et al., 2013; Williams, 
Price, Hardinge, Tarassenko, & Farmer, 2014).  
 

Stöd från omgivningen 
 
I studierna ansåg deltagarna att deras sätt att få stöd från omgivningen påverkades. 
Utifrån upplevelser med liknande karaktär bildades tre subteman. Att känna stöd 
från feedbackcoach i vardagen, att känna en stärkt interaktion med vårdpersonal 
samt att känna ökade möjligheter till kommunikation och diskussion. Då deltagarna 
nämnde de tre subteman i förhållande till varandra och kopplade dem till sin omgiv-
ning utvecklades ett huvudtema.  
 
Att känna stöd av feedbackcoach i vardagen  
Deltagarna i artiklarna diskuterade den feedback som gavs av deras mobila hälso-
coach. Hälsocoachen var i vissa fall varit en virtuell coach, som programmerats att ge 
daglig feedback efter deltagarens dagliga värde. Andra studier använde sig av en 
mänsklig hälsocoach som deltagarna hade kontakt med och som skrev personliga 
meddelande efter dagens eller veckans uppnådda mål och mätvärde. Vid båda for-
merna av coachning, uppskattade deltagarna den feedback som gavs. De tyckte att 
coachen gav en bra support, var hjälpsam, och gav en snabb respons. Detta ledde till 
en ökad och förbättrad kommunikation, vilket deltagarna uppmuntrade. Deltagare 
uttryckte en önskan att de meddelande som de fick skulle vara korta, enkla och glada. 
Ett exempel på enkel feedback var att när ett mål var uppfyllt så räckte det med en 
glad smiley som feedback (Duggan et. al., 2015; Pludwinski, Ahmad, Wayne, & Ritvo, 
2016; van der Weegen et al., 2013) Vid tekniska problem minskade tilliten till syste-
met och därav tilliten till hälsocoachen (Duggan et. al., 2015; Palmier-Claus et. al., 
2013).  
 
Att känna en ökad interaktion med vårdpersonal 
I studierna var det återkommande att deltagarna hade kontakt med olika vårdpro-
fessioner via apparna. I de studier där deltagarna diskuterat sin upplevelse av kom-
munikation med vårdpersonalen, uppgav de en positiv upplevelse. Deltagarna upp-
gav att det blev en ökad kommunikation med personalen, då de kunde ställa frågor 
och kommunicera via appen istället för vid personliga möten. Lätt kommunikation 
var också ett begrepp som togs upp då deltagarna i studien tyckte att kommunikat-
ionen blev smidigare och mer lättillgänglig. Upplevelsen av att vårdpersonalen kände 
till hälsotillståndet och hälsohistorian ökade tryggheten i vården och höjde kvalitén 
på interaktionen. Personer som ville prata om jobbiga eller personliga händelser och 
upplevelser, tyckte att det blev lättare via appen än vid direkta möten. 
   Direkta och snabba svar var också något som deltagarna såg positivt på. De som var 
vana att behöva vänta på svar kände att den snabba responsen höjde kvalitén på vår-
den. Oron som de kände att de kunde uppleva, vid för lång väntan på svar, minskade 
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eller försvann (Fairbrother et. al., 2012; Lee et. al., 2014; Palmier-Claus et. al., 2013; 
Sanger et. al., 2014; Seto et. al., 2012; van der Weegen et al., 2013). 
 
Att känna ökade möjligheter till kommunikation och diskussion  
Upplevelsen av forum med personer i samma situation diskuterades bland deltagar-
na. Dessa grupper skulle användas som stöd och som en plats för att kunna dela sina 
erfarenheter. För många kunde det även bli en frizon, att ställa sina frågor och disku-
tera tillstånd med personer som genomgick samma sak. Vårdpersonal hade tillgång 
till forumen och kunde svara på frågor som ställts. Andra med samma fråga kunde gå 
in och ta del av svaret. Deltagare uppskattade detta, då de snabbt kunde få vårdper-
sonalens svar på sina egna frågor. En av apparna tillät deltagarna att dela sin geogra-
fiska position, så de kunde upptäcka personer i närheten som gick igenom samma 
sak. Via GPS signalerna kunde även supportgrupper i närområdet hittas (Huniche et. 
al., 2013; Sanger et. al., 2014; Schnall et. al., 2015). 
   Deltagarnas upplevelse av anhörigas involvering studerades också och hur m-hälsa 
kunde hjälpa i den processen. Det som underlättade var att de närstående kunde se 
mätvärdena från mätningar och relatera dem till personens hälsotillstånd. Anhöriga 
kände att de lättare kunde få ett grepp om sjukdomen och hur den påverkade på olika 
sätt. Med hjälp av appen upplevde personen att anhöriga blev tryggare, då de fick mer 
kontroll över situationen. Förståelse för träning och övningars betydelse ökade hos 
anhöriga och personen då de kunde se en utveckling och förbättring (Huniche et. al., 
2013). 
   Olika former av kommunikation diskuterades också av medlemmar i studierna. 
Traditionell information så som e-mail, meddelande och telefonsamtal upplevdes 
vara ett bra komplement till personliga möten. Deltagare som var i behov av egenvård 
i samband med sår och omläggningar upplevde att den behövda informationen enkl-
ast förmedlades via bilder och videos. Det menades att det blev lättare att ta till sig 
informationen och se tekniker, än via skriftlig information. 
   Det kunde vara ett lättare sätt att ta del av information via appen och ha möjlighet-
en att skicka bilder till vårdpersonalen. Detta uppskattades mycket då det kunde fin-
nas svårigheter att förklara utseende på såren och förändringar sen senaste vårdkon-
takten. Säkerheten i appen diskuterades av deltagarna, då det fanns personer med sår 
på känsliga områden på kroppen. Det fanns en viss oro över att skicka bilder via ap-
pen, med tanke på att obehöriga skulle få åtkomst till dem. 
   Tack vare den ständiga uppkopplingen till appen, hade deltagarna ett sätt att bryta 
negativa tankar, då hjälp alltid fanns att få. Även den tydliga utvecklingen och påver-
kan på egenvården motiverade till ökad hälsohantering (Sanger et. al., 2014). 
 

Vara i fokus 
 
Att bli övervakad, ha bättre insikt i sin sjukdom och få personcentrerad vård var 
några av de områden som diskuterades av deltagarna. Detta skapade de tre subteman 
att känna en känsla av att vara övervakad, att känna att självmedvetenheten ändras, 
ökade möjligheter till personcentrering. Dessa subtemans gemensamma hållpunkt är 
att personen med långvarig sjukdom och dennes sjukdomstillstånd är i fokus.  
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Att känna en känsla av att vara övervakad 
För många av deltagarna hade känslan av att vara övervakad och trygghet ett sam-
band. De upplevde att den ständiga övervakningen, som skedde via appen, gav dem 
en trygghet att någon skulle kunna se en försämring av sjukdomstillståndet. Det 
ökade även tryggheten för föräldrarna att låta barnen ta tidigare kontroll över sin 
sjukdom. Att kontinuerligt ha kontakt med sjukvårdspersonal, gjorde att deltagarna 
inte kände sig bortglömda och att små förändringar tydligt gav utslag i appen. Perso-
ner uttryckte en minskad känsla av ensamhet i sin sjukdom och sitt tillstånd (Fair-
brother et. al., 2012; Huniche et. al., 2013; Pinnock et. al., 2007; Sanger et. al., 2014; 
Seto et. al., 2012; Williams et al., 2014;). Det fanns studier där deltagarna fick en 
upplevelse av att de blev för trygga med övervakningen. Deltagarna kände inte efter 
lika mycket hur de mådde och de valde att förlita sig på att någon skulle kontakta 
dem om de värden som skrivits in inte låg inom referensområdena (Pinnock et. al., 
2007).  
   Den ökade överblicken av resultat och värden gav en bättre helhetsbild för perso-
nerna om deras tillstånd och detta var något som stärkte känslan av trygghet. Delta-
gare i studierna hade upplevt att de fick tidigare varningstecken om deras sjukdoms-
tillstånd höll på att försämras än tidigare. Tidig behandling kunde vara avgörande för 
hur allvarlig försämring av sjukdomen blev (Fairbrother et. al., 2012; Huniche et. al., 
2013; Pinnock et. al., 2007; Sanger et. al., 2014; Seto et. al., 2012; Williams et al., 
2014)  
 

Att känna att självmedvetenheten ändras 
Deltagare upplevde att användandet av m-hälsa gjorde dem mer självmedvetna. Vissa 
menade att de blev mer medvetna om hur de fungerade som person, andra upplevde 
en ökad medvetenhet om sin kropp och sin långvariga sjukdom. Deltagare ansåg att 
de fick ökad kunskap om olika utlösande faktorer. De kunde därför se mönster i hur 
olika beteenden påverkade hälsan, vilket gav djupare kunskap om sig själva som de 
inte tidigare haft (Arsand et. al., 2010; Duggan et. al., 2015; Huniche et. al., 2013; Lee 
et. al., 2014; Pludwinski et. al., 2016; Seto et. al., 2012; Tatara et. al., 2013; Williams 
et al., 2014;). Några personer ansåg att m-hälsa istället kunde minska självmedveten-
het. De ansåg att det finns en risk att personer blev mindre självständiga och förlitade 
sig på vårdpersonal. Enligt dem skulle känslan av att “någon håller koll på dem” leda 
till att dessa personer blev bekväma och inte engagerade sig i sin egenvård (Pinnock 
et. al., 2007). 
 
Att känna ökade möjligheter till personcentrering 
M-hälsa hade fördelen att samma app kan användas på olika sätt av två personer 
trots delat sjukdomstillstånd och behov. Detta gjorde m-hälsa personcentrerat, då 
deltagarna upplevde att de kunde fokusera på värden och funktioner i appen som 
gynnade deras välmående. Andra hade en motsatt upplevelse av m-hälsa och ansåg 
att den endast hjälpte till generellt runt sjukdomen och inte anpassades efter perso-
ner. Olika deltagare diskuterade vad de ansåg gjorde m-hälsa personcentrerat. Med-
verkande av studierna tog upp möjligheten att skapa en profil där värden samt labb- 
och undersökningssvar lagrades. Att på så sätt kunna överblicka sitt hälsotillstånd 
upplevde personerna som personcentrerat.  
   I andra studier beskrevs det att appen endast gav information som var specifik för 
den personens behov. Samt att supporten var personlig för deltagarna vilket upplev-
des som något positivt. Viktigt för att m-hälsa skulle anses som personcentrerat var 
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att utformningen av appen skulle vara simpel och anpassningsbar för alla.  Utöver 
appens personcentrerade funktioner fanns det deltagare som diskuterade möjlighet-
en att visa appen för vårdpersonalen. Möjligheten till personcentrerad vård ökade då 
utomstående läkare kunde se resultaten (Duggan et. al., 2015; Fairbrother et. al., 
2012; Huniche et. al., 2013; Pinnock et. al., 2007; Pludwinski et. al., 2016; Schnall et. 
al., 2015). 
 

Förändring av det psykiska välmåendet 
 
Något som är lika betydelsefullt som det fysiska välmående är det psykiska. Då den 
psykiska hälsan inte syns med ögat eller via mätvärden missas den ofta. I studierna så 
diskuterades det psykiska välmående med deltagarna. Detta skapade två subteman 
att känna en ökad respektive minskad förekomst av ångest och att känna stress. 
Stress och ångest var det vanligaste återkommande diskuterade psykiska hälsotill-
stånden och detta skapade temat Förändring av det psykiska välmående. 
 
Att känna en ökad respektive minskad förekomst av ångest  
Ångest var återkommande i flera studier. De flesta deltagare som nämnde upplevel-
sen av ångest, upplevde minskad ångest vid användning av m-hälsa som ett verktyg 
vid egenvård (Lee et. al., 2014; Sanger et. al., 2014; Schnall et. al., 2015; Seto et. al., 
2012;). Det fanns dock deltagare som istället upplevde ångest vid användning av m-
hälsa. Den ångesten relaterades till känslan att ständigt vara övervakad samt till att 
regelbundet behöva föra in värden i systemet (Palmier-Claus et. al., 2013). Studier 
visade att deltagarna upplevde ångest när verktyget visade försämrade värden. En 
ytterligare anledning till upplevd ångest var tekniska problem med verktyget (Pinn-
nock et. al., 2007) 
 
Att känna stress 
I flera av studierna uppgav deltagare att de upplevde stress vid användning av m-
hälsa som ett verktyg. Det utmärkte sig tydligt bland personer som ansåg sig vara 
ovana teknikanvändare. Flera av dem uttryckte att det var tidskrävande och att de 
tekniska funktionerna var svårhanterliga. Trots det kunde många ovana teknikan-
vändare se fördelar med m-hälsa och att det var till hjälp för andra. Vana teknikan-
vändare rapporterade ingen upplevd stress i studierna. Upplevd stress vid användan-
det av m-hälsa omnämndes även av personer som var svårt sjuka. Det fanns ett relat-
ion mellan hög ålder och stress över att använda m-hälsa (Arsand et. al., 2010; Fair-
brother et. al., 2012; Huniche et. al., 2013; Lee et. al., 2014; Palmier-Claus et. al., 
2013; Schnall et. al., 2015; van der Weegen et al., 2013) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Valet av att göra en litteraturöversikt grundar sig i viljan av att skapa en uppfattning 
om den forskning som skett inom det valda området (Ejvegård, 2009). Både kvalita-
tiva och kvantitativa artiklar kan användas till resultatet (Friberg, 2012b). I denna 
uppsats har kvantitativ forskning uteslutits då syftet var att beskriva en upplevelse. 
Kvalitativa studier använder sig av metoder som lämpar sig för att beskriva ett feno-
men och på så sätt ge ökad förståelse för fenomenet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I 
den kvantitativa forskningen används för att fastställa evidensbaserad och säker vård 
genom att överföra vetenskaplig fakta till praktisk vård (Segersten, 2012).  
   För att öka relevansen på resultatet i sökningarna användes inklusion- och exklus-
ionskriterier samt väl valda sökord (Friberg, 2012b). Detta gjorde att de artiklar som 
framkom vid sökningarna hade både högre kvalité och högre relevans för syftet. Om-
rådet som studerades i översikten är ett relativt nytt forskningsområde och därför 
valdes endast artiklar som skrivits 2006 eller senare. Äldre forskning inom området 
är inte relevant då utvecklingen går snabbt framåt (Holzer & Ondrus, 2011). 
    Till en början gjordes en bred sökning, för att få en översikt över det material som 
fanns (Friberg, 2012c), sedan utökades sökningen med flera sökord. I de första sök-
ningarna i databaserna framkom artiklar som inte stämde överens med studiens syfte 
och därför utvecklades fler och mer specifika sökord som sedan användes. Dessa 
sökord experimenterades fram innan den mest lämpliga sammansättningen hittades. 
För att sökningen blev begränsad med endast de sökorden så utökades sökningen 
med synonymer (Östlundh, 2012). 
   Även då resultatet av litteraturöversikten var en sammanställning av resultaten från 
studier finns det en risk att författarna till de utvalda studierna inte varit opartiska 
vid genomförandet. Detta kan ske både medvetet och omedvetet för att resultatet ska 
motsvara författarnas förväntningar och förhoppningar. I detta fall kunde författarna 
till studien ställa frågor under intervjuerna som var vinklade. Detta går att undersöka 
och reflekteras kring vid analysen och kvalitetsgranskningen av artiklarna som gjorts. 
För att öka pålitligheten av resultatet bör författarna diskuterat och reflekterat kring 
sin förförståelse och erfarenhet av det valda ämnet (Wallengren & Henricson, 2012). 
Risken fanns även vid sammanställningen till litteraturöversikten då artiklar som 
inte motsvarade förväntningarna riskerades att väljas bort (Ekengren & Hinnfors, 
2012). Att bortse från sin förförståelse är en viktig del vid analysen för att öka trovär-
digheten av studien (Henricson, 2012). Det som var viktigt var att inte granska artik-
larna utefter resultatet utan kvalitén på innehållet och att de uppnådde hög kvalité, 
det vill säga uppfylla åtta av de tio kraven i analysmallen (Friberg, 2012b). 
   För att kunna utmäta en kvalité så användes Friberg (2012a) granskningsmall som 
stöd. Den hjälpte på ett enkelt sätt att undersöka om alla väsentliga delar fanns med, 
samt att de innehöll stärkande delar vilket ökar den vetenskapliga trovärdigheten. 
För att ytterligare stärka trovärdigheten ska metoden vara väl beskriven så att delta-
garna ska kunna jämföra sina erfarenheter med den beskriva metoden. Författarna 
kan även diskutera tolkningen av artiklarna och valda metoder med utomstående för 
att få ytterligare synsätt på studien, detta stärker även bekräftelsebarheten (Wal-
lengren & Henricsson, 2012). En av dessa punkter var att artiklarna skulle vara etiskt 
granskade. Då en litteraturöversikt inte behöver bli godkänd av en etisk kommitté så 
är det viktigt, för att upprätthålla en godkänd etisk nivå, att de studierna som använ-
des var etiskt godkända (Wallengren & Henricsson, 2012).   
   Då det endast använts kvalitativ forskning användes Fribergs (2012a) fem stegs 
analysmodell för litteraturstudier av kvalitativ forskning istället för Fribergs (2012b) 
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tre stegs analysmodell för litteraturöversikt. Då endast kvalitativ forskning användes 
kändes det mer relevant att analysen skedde utifrån en metod som var skapad för 
kvalitativ forskning då den gav en djupare och mer detaljerad analys (Segersten, 
2006). Kvalitén och trovärdigheten av studien stärks då en modell användes vid ana-
lysen (Henricson, 2012). 
    En styrka var att artiklarna analyserades av båda författarna oberoende av 
varandra. Analyserna samanställdes sedan för att jämföra likheter och skillnader. Det 
som skilde sig åt i analyserna diskuterades och argumenterades inbördes för att se-
dan användas till resultatet eller sorteras bort (Kristensson, 2014). 
   För att studien ska kunna göras om beskrevs metoden utförligt. Detta ökar även 
trovärdigheten för studien (Wallengren & Henricson, 2012). 
   Artiklarna som användes till resultatet är studier från industriländer (Black, 
Hashimzade, & Myles, 2013). Till skillnad från utvecklingsländer så har industrilän-
der en mer utvecklad användning av teknik vilket gjorde att resultatet inte var gene-
raliserbart för alla länder. Från en ekonomisk synvinkel var det inte heller gynnsamt 
att överföra den nya tekniken till utvecklingsländer (Ragossing & Vujic 2015). Många 
utvecklingsländer har en brist på evidensbaserad medicinsk vård inom många medi-
cinska områden (WHO, 2015). Detta kombinerat med avsaknaden av den moderna 
teknik som behövs vid m-hälsa anses inte forskningen i nuläget beröra de länderna.  
   Totalt 14 artiklar användes till resultatet. En litteratur sökning ska endast bestå av 
litteratur som anses relevant för studien och därför finns inget specifikt antal som ska 
användas. För att öka trovärdigheten och kvalitén på studien ska alla artiklar som 
uppfyller kraven samt svara till syften bli en del av resultatet. Ett stort antal studier 
behövs avgränsas för att få en tydlig överblick av problemområdet (Friberg, 2012b). 
14 studier ansågs innefatta ett tillräckligt stort antal deltagare för att kunna dra gene-
rella slutsatser. En annan styrka i studien var att det var deltagare i alla åldrar vilket 
stärker generaliseringen då m-hälsa kan användas av alla (Kjellström, 2012). För att 
kunna stärka kvalitén överförbarheten i studien ska författarna i studierna ha disku-
terat kliniska implikationer och överförbarhet men även att studiens trovärdighet, 
pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. 
 

Resultatdiskussion 
 
Utifrån det resultat som framkommit i litteraturöversikten kommer en diskussion att 
föras. Det sammanställda resultatet diskuteras i förhållande till tidigare forskning 
som nämnts i bakgrunden samt ny forskning som inte presenterats hittills i arbetet. 
Det kommer även att ske en återkoppling till egenvårdsteorin av Riegel et. al., (2012) 
i den löpande texten. Diskussionen delas in i fyra rubriker som representerar huvud-
teman från resultatet (Wallengren & Henricson, 2012). 
 
M-hälsas inverkan på personliga egenskaper 
I resultatet upplevde deltagarna att sättet att se på sig själva och sin långvariga sjuk-
dom förändrades vid användning av m-hälsa. Begrepp som nämndes av deltagarna 
vid utförandet av egenvård var motivation, självförtroende, kontroll och autonomi.  
   Riegel et. al., (2012) nämner i sin teori motivation som en faktor för egenvård. Det 
hänger samman med resultatet i litteraturöversikten där en stor del av deltagarna 
ansåg att m-hälsa ökade deras motivation att utföra egenvård. Bartol (2012) kopplar 
även detta till vårdpersonal och menar att de har en betydelsefull roll när det handlar 
om att motivera personer med långvarig sjukdom till att utföra egenvård. Enligt Ko-
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ponen, Simonsen och Suominen (2016) är motivation tydligt förknippat med för-
mågan att bedriva egenvård. Liksom Bartol (2012) tidigare nämnt föreslår även dem 
insatser i form av personcentrarat stöd från vårdpersonal. De betonar att fokus bör 
ligga på att tillfredsställa personens fysiska och psykiska behov (Koponen, Simonsen 
& Suominen, 2016).  
   M-hälsa gav deltagare ökad kunskap om sin hälsosituation vilket ledde till ökat 
självförtroende. I en studie av Schmittdiel, Mosen, Hibbard, Remmers och Bellows 
(2008) framkom det att kunskap var starkt förknippat med självförtroende när det 
handlade om att bedriva egenvård. Även Riegel et. al., (2012) lyfter självförtroende 
som betydelsefullt då personen ökade tro på sig själv gav bättre förutsättningar för att 
bedriva egenvård. Trots att det finns internationell forskning som visar på samband 
mellan självförtroende och egenvård är det ett område som kräver betydligt mer om-
fattande och djupgående studier (Poorgholami1, Javadpour, Saadatmand & Jahromi, 
2016). 
   Deltagare uppgav en ökad känsla av kontroll. Enligt MacNeill et al. (2014) är det 
viktigt att behålla kontrollen vid långvarig sjukdom då den ofta försvinner. Egen-
vårdsaktiviteter utförs för att personen ska ta kontroll över sin långvariga sjukdom 
(American Diabetes Association, 2010). Att ta kontroll är något som Mudge, Kayes 
och McPherson (2015) anser att sjuksköterskan bör hjälpa personer med vid utföran-
det av egenvård. I resultatet framkom det att deltagare som använt m-hälsa vid egen-
vård upplevde ökad autonomi. Det fanns även deltagare som upplevde att autonomin 
minskade eftersom att de ansåg sig bli beroende av tekniken. M-hälsa är en teknik-
lösning som enligt Sävenstedt (2009) ska stödja personers autonomi.  
 
M-hälsa som kommunikationsverktyg 
Det som framkom i resultatet var att med hjälp av m-hälsa så ökade möjligheten till 
kommunikation med omgivningen. Den ökade kommunikationen sågs som en positiv 
möjlighet hos deltagarna. M-hälsa ökade inte bara kommunikationen med vårdper-
sonal utan även personer i likande situationer samt kommunikationen och möjlighet-
en till delaktighet hos de anhöriga. Utöver att kommunikationen ökade så förändra-
des även möjligheterna att kommunicera. Tack vare m-hälsa så kunde även sättet att 
kommunicera förändras. Deltagarna uppskattade möjligheten att tillgå information 
om egenvård, inte bara via informationstexter, utan även tillhörande bilder och vi-
deos. För att förenkla kommunikationen till vårdpersonalen fanns det även möjlig-
heter att skicka bilder på sår, utslag, och andra åkommor som kunde vara svåra att 
beskriva.  
   Riegel et. al., (2012) anser att personers förmåga att bedriva egenvård påverkas av 
sociala interaktioner. I litteraturöversikten framkommer det att många personers sätt 
att kommunicera blivit enklare och mer tillgängligt. Enligt Holzer och Ondrus (2011) 
är det främsta syftet med m-hälsa just att förenkla kommunikationssätten inom vår-
den. I en tidigare studie uppgav deltagare att en fördel med att använda m-hälsa var 
möjligheten att få svar på sina frågor (Humble et. al., 2015). Forum och stödgrupper 
upplevdes av deltagare som positivt för deras egenvård. Enligt Den typen av sociala 
interaktioner belyses även i egenvårdsteorin som en framgångsrik metod (Riegel et. 
al., 2012).  
   Deltagare med långvarig sjukdom upplevde att kontakten med vårdpersonal för-
bättrades. De beskrev hur deras personliga profil gjorde att vårdgivaren kunde stötta 
dem i sin egenvård. Riegel et. al.,s teori (2012) stödjer att vårdgivare måste ha förstå-
else för hur personen fungerar och känner för att kunna ge personcentrerat stöd. Det 
är något som är särskilt viktigt för personer med långvarig sjukdom. Även WHO 
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(2005) pekar på hur viktigt det är att vårdpersonal finner nya sätt för att kunna 
stödja personligt anpassad egenvård. Enligt en studie genomförd av Humble et al. har 
vårdpersonal en positiv attityd till m-hälsa som verktyg vid egenvård. Vårdpersonal 
påpekade att m-hälsa bör vara lätthanterligt och att utbildning inom verktyget ska 
erbjudas till personal (Humble et. al., 2015). Det är viktigt att belysa det faktum att 
m-hälsa inte passar för alla, vissa föredrar att endast ha kontakt med vårdpersonal 
(IMS, 2013).  
   I resultatet framkom det att vissa personer behövde kunna följa sin utveckling och 
sjukdom i tabeller och siffror medan andra istället ville ha feedback och ökad kom-
munikation med personer i samma situation och vårdpersonal. Riegel et. al., (2012) 
menar att sjuksköterskan alltför ofta använder standardmallar vid planering av egen-
vård. Sjuksköterskan har som uppgift att med m-hälsan hitta något som matchar per-
sonen och de unika behov som varje person har (Wright et al., 2002). Ett förslag från 
IMS (2013) är att sjuksköterskan ska guida personer genom val av mobila applikat-
ioner. 
   Det som deltagarna var skeptiska inställda till var säkerheten i apparna som använ-
des. Att skicka bilder via apparna upplevdes som osäkert då de inte ville att informat-
ionen skulle hamna på fel ställe. Deltagarna påpekade en oro över vem som fick till-
gång till informationen och vart den lagrades. Enligt Unno och Xu (2013) så är det 
viktigt att reflektera över de etiska rättigheterna, vilken information är nödvändig för 
appens funktion? Hur ska den lagras och vem ska ha tillgång till den insamlade in-
formationen? Just eftersom privat och känslig information kommer lagras kontinuer-
ligt hos användarna (Unno och Xu, 2013). I en studie från 2016 noterades m-hälsans 
brister gällande säkerhet och hantering av personlig information. Det framkom att 
information hade läckt och att systemets skydd mot intrång inte var tillräckligt ut-
vecklat. Skapandet av säker och användbar m-hälsa kräver mycket bakgrundsforsk-
ning kring behov och efterfrågan. Det krävs även tid till utveckling och pengar för att 
kunna upprätthålla en säker och bra kvalité (Ben-Zeev et al., 2015).  
 
M-hälsas möjlighet till personcentrering  
I resultatet framkom det att deltagarna upplevde det som en säkerhet att m-hälsan 
ingav en känsla av att vara övervakad. Det stärkte deras upplevelse av trygghet då 
vårdpersonal via appen kunde se en akut eller succesiv försämring i deras mätvärden. 
Det som en del deltagare upplevde var att denna trygghet var en falsk trygghet då de 
själva slutade känna efter i sitt egna välmående. Detta kunde resultera i att de blev 
mindre självständiga i sin egenvård. Andra upplevde en stärkt självmedvetenhet då 
de på ett tydligt och konkret sätt kunde se hur deras handlingar påverkade mätvär-
dena som de skrev in i appen. Att kunna personcentrera apparna uppskattades av 
deltagarna då inte alla har samma behov. Genom att välja vilka funktioner som ville 
använda i samma app så kunde den ge olika syften för olika personer beroende på 
vad de behövde. Coulter och Ellins (2009) lyfter i sin forskning fram vikten av att in-
volvera personen i sin omvårdnadsplanering. Det stödjs av Jonker, Comijs, Knips-
cheer och Deeg (2015) som menar att personcentrerade egenvårdsprogram ska infö-
ras för att bidra till ökad delaktighet för personer. I en studie från 2015 betonade 
forskarna vikten av att som sjuksköterska lära känna personen. Det gjorde att sjuk-
sköterskan kunde hjälpa personen med långvarig sjukdom att utforma en personcen-
trerad egenvård (Finset, 2015).  
   Något som var återkommande i litteraturöversikten var att deltagarna hade en 
skeptisk inställning till användandet av m-hälsa över en längre tid. Många var posi-
tiva till användandet i början men uppgav att de efter en tid tappat intresset och slu-
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tat nyttja funktionen. Det stödjs av en tidigare studie som nämner att en av de stora 
utmaningarna med verktyget är just att uppnå långsiktig användning (Aidemark, 
Askenäsa, Nygårdh & Strömberg, 2015). Många nyttjar den nya tekniken inom sjuk-
vården men fram tills dess att applikationerna garanterar validitet och säkerhet före-
drar vårdtagare ändå möten med vårdpersonal (IMS, 2013). 
   Trots den snabba utvecklingen av m-hälsa finns det ännu inte tillräckligt många 
studier som beskriver fenomenet, samt att de studier som finns inte har ett tillräckligt 
kritiskt synsätt (Lee, et al., 2015). Thirumurthya och Lester (2012) anser att det krävs 
mer forskning om m-hälsans påverkan på personer och deras beteende.  
   Som sjuksköterska ligger det stor vikt i att vara ett stöd för personerna i sin egen-
vård och hjälpa dem hitta sätt som fungerar. Detta för att de ska vara motiverade i 
utförandet av sin egenvård (Wright et al., 2002). Vid användning av m-hälsa så behö-
ver sjuksköterskan vara påläst om vilka m-hälsa alternativ som finns och vad som är 
bästa valet för dessa personer (IMS, 2013). 
   Omvårdnadsprocessen leder fram till det verktyg som personer med långvarig sjuk-
dom ska använda för att bedriva sin egenvård (Florin, 2009). Det framkom i studien 
att för en del personer är inte m-hälsa ett alternativ då de inte kan hantera den teknik 
som behövs användas. Vid dessa tillfällen är det viktigt att som sjuksköterska att se 
till personens förmåga, vilja, och tillstånd. Precis som vid annan egenvård så är per-
sonerna individer med egna behov och möjligheter (Bartol 2012). Precis som i sjuk-
sköterskans sätt att använda omvårdnadsprocessen så är Riegel et. al.,s (2012) egen-
vårdsteori en process bestående av tre delar. Teorin riktar sig inte bara till sjukskö-
terskor utan till all vårdpersonal. I en del fall kräver egenvården stöd från andra pro-
fessioner så som sjukgymnast eller arbetsterapeut (Baggens & Sandén, 2009). 
 
M-hälsas påverkan på välbefinnandet  
I resultatet uppgav deltagare olika former av psykisk påverkan, främst i form av ång-
est och stress. Det fanns deltagare som upplevde minskad ångest och stress vid an-
vändning av m-hälsa. Likaså fanns deltagare som upplevde ökad ångest och stress. 
Ökad ångest och stress var enligt deltagarna relaterat till det tekniska utförandet. 
   I Riegel et. al.,s teori framkommer det att egenvård leder till känslomässig stabilitet 
och psykisk utveckling. Det grundläggande syftet med egenvård är att öka förutsätt-
ningarna för hälsa och välbefinnade (Riegel,Jaarsma & Strömberg, 2012). En studie 
från 2015 visade att personer med långvarig sjukdom som bedrev egenvård upplevde 
ett ökat välbefinnande. De uppgav en förändrad syn på sin psykiska hälsa samt mins-
kad stress (Slonim, Kienhuis, Di Benedetto och Reece, 2015). 
   Det framkom även att användandet av m-hälsa ökade ångest och stress. Enligt Jon-
ker, Comijs, Knipscheer och Deeg (2015) innebär långvarig sjukdom en ökad påfrest-
ning för personen vilket kan leda till minskat upplevt välbefinnande. Personer med 
långvarig sjukdom är en utsatt grupp menar O’Toole et. al., (2013). Det beror exem-
pelvis på att de har svårare för att upprätthålla sociala roller och identitet (O’Toole et 
al., 2013). För att kunna identifiera hinder och motverka uppkomst av ångest måste 
vårdpersonal förstå personen (Riegel et. al.,, 2012). Om det finns känslomässiga hin-
der hos personen är sannolikheten stor att egenvården inte genomförs (Bartol, 2012).  
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Slutsats  
 
Resurserna inom vården förändras och andelen personer med långvarig sjukdom 
växer. För att kunna hantera sin egenvård behövs verktyg som kan anpassas efter 
personen. Då många personer idag är vana teknikanvändare finns förbättrad möjlig-
het till implementering av m-hälsa då tekniken redan är en del av deras vardag. Upp-
levelsen av att använda m-hälsa vid egenvård var främst positiv bland deltagarna. 
Fördelarna med att använda m-hälsa var enligt deltagarna ökat stöd från omgivning-
en, känslan av att få vara i fokus, ett nytt sätt att se på sig själv och sin sjukdom samt 
minskad ångest. I de studerade artiklarna uppgav deltagarna negativa upplevelser 
rörande teknisk funktion, säkerhet kring personliga uppgifter, känslan av att vara 
övervakad, ökad stress samt bristande personcentrering. Detta kan leda till en ökad 
förståelse för personer med långvarig sjukdom, deras sätt att utifrån egen förmåga 
bedriva egenvård och hantera vardagen. 
 

Kliniska implikationer 
 
Förhoppningen är att m-hälsa i framtiden ska fungera som ett verktyg vid egenvård. I 
litteraturstudien framkom det att m-hälsa påverkade personer med långvarig sjuk-
dom på personnivå där många upplevde en förändrad syn på sig själva. Det ger hopp 
om att m-hälsa inte endast kan användas som ett tekniskt verktyg utan att det även 
kan leda till personlig utveckling hos personer med långvarig sjukdom. Om personen 
känner sig motiverad till att utföra egenvård kan det leda till minskat beroende av 
vårdpersonal. Vårdpersonal skulle då bidra med stöttning men det skulle vara perso-
nen själv som utformar egenvården. Tillgången till personcentrerat stöd och vård 
skulle öka vid användning av m-hälsa för personer med långvarig sjukdom, då det 
kan ske från hemmet. Anhöriga skulle uppleva bättre möjligheter till delaktighet ge-
nom att ta del av personens mätvärden och sjukdomsutveckling.  
 

Fortsatt forskning 
 
Det som framkommit i litteraturöversikten är att området kräver mer forskning för 
att personcentrerade applikationer ska kunna framställas. Studierna visade också att 
intresset för användningen av apparna minskade över tid. En viktig fråga kring fram-
tida användning av m-hälsa är säkerhetsaspekten. Då personlig information förmed-
las mellan person och vårdpersonal är det viktigt att anpassa den tekniska utrust-
ningen för att undvika att information når personer som saknar behörighet. Det be-
höver därför bedrivas ytterligare forskning för att m-hälsa ska kunna användas som 
ett etablerat verktyg vid egenvård. 
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- Febe Fribergs granskningsmall  
 
Kvalitativa studier:  
• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och av-

gränsat?  
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  
• Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden?  
• Hur är denna i så fall beskriven?  
• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  
• Är metoden beskriven?  
• Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  
• Hur analyserades data?  
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  
• Vad visar resultatet?  
• Hur har författarna tolkat studiens resultat?  
• Vilka argument förs fram?  
• Förs det något etiskt resonemang?  
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  
• Sker en återkoppling till teoretiska antagande, t. ex vårdvetenskapliga antagande?  
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innehåll och process av beteendeförändring. Tekniska problem. Ökad motivation. 
 

Etiskt godkänd. Pubmed#4 

Integrating mobile-
phone based as-
sessment for psycho-
sis into people’s 
everyday lives and 
clinical care: a 
qualitative study 

Palmier-Claus, 
J.E, Rogers, A, 
Ainsworth, J, 
Machin, M, 
Barrowclough, 
C, Laverty, L, 
Barkus, E, 
Kapur, S, Wykes 
T & Lewis, S.W. 
2013. Storbri-
tannien. 

Syftet med denna studie 
var att undersöka patien-
ters förståelse och upp-
fattningar om mobiltele-
fonbaserade kliniska 
bedömningar för psykos, 
och hur det kan imple-
menteras i deras vardag 
och kliniska vård. 

Semistrukturerad 
intervju. 
 

24 st. Mobiltelefon-
användare. Både män och 
kvinnor. 
 

Intresset för användbarhet, acceptans, giltighet och integrering i egna rutiner 
samt upplevd inverkan på klinisk vård. Väl integrerad i dagliga livet men kunde 
varit mer inriktad på personliga situationen.  
 

Etiskt granskad. 
 

Pubmed#4 



 

Perceptions and 
experiences of heart 
failure patients and 
clinicians on the use 
of mobile phone-
based telemonitor-
ing. 

Seto, E, Leo-
nard, K. J, Ross 
H.J, Cafazzo JA, 
Barnsley, J & 
Masino, C. 
Canada. 2012 

Att ge en fördjupad insikt 
om effekterna av teleö-
vervakning på egenvård 
och klinisk behandling, 
och att fastställa de 
funktioner som gör det 
möjligt för framgångsrik 
hjärtsvikts-
teleövervakning. 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 

22 st. Över 18. Ej vara 
aktuell för transplantat-
ion. Ha en ejektionsfrakt-
ion på vänster kammare. 
 

Mobil teleövervakning förbättrar egenvården. Empowerment. Minskad ångest. 
Ökad medvetenhet om sig själva. Bättre vård eftersom vårdpersonal kunde följa 
och stödja via funktionen. Kostnader ökar. Blir beroende av tekniken.  
 

Etiskt granskad. 
 

Pubmed#4 

Attitudes and prefer-
ences on the use of 
mobile health tech-
nology and health 
games for self-
management: inter-
views with older 
adults on 
anticoagulation 
therapy. 

Lee, J, Nguyen, 
A, Berg, J, Amin, 
A, Mark, B, Guo, 
Y & Evangelista, 
L. 
2014 
USA 

Undersöka och beskriva 
äldre på waran-
behandling attityd och 
preferenser till använ-
dandet av m-hälsa och 
hälsospel för att öka 
egenvården 

En intervjustudie i 
grupp och individuellt. 
Resultatet analyserades 
av 3 oberoende perso-
ner. En oberoende ssk 
fick kontrollera att 
resultatet och analysen 
överensstämde  

Deltagarna är över 60 år 
går på waran-behandling. 
Engelsktalande. Inte ha 
några diagnostiserade 
kognitiva nedsättningar. 
Deltagarna får inte var så 
sjuka att de har mindre än 
6 månader kvar att leva. 
Inga deltagarna från 
långvård eller äldrebo-
ende. 

Många äldre kan vara öppna för att använda mhälsa men många känner att de 
skulle behöva hjälp av anhöriga. Problemet hos de äldre är att de tycker skär-
marna är för små och att de inte har rätt verktyg för att kunna använda apparna. 
Någon av deltagarna ansåg att sjukvården kunde hyra ut plattor vid behov. Det 
diskuterades också att de som behandlas länge inte vill byta sin regim utan att 
mhälsa var mer tilltalade för de som inte kommit in i sin behandling än. De 
kommer fram till att resultatet inte kan vara generaliserande för alla då det inte 
är tillräckligt stort och varierande urval. 

Mycket fokus på mhälsa 
och bra med äldres syn. 
den saknar en vårdveten-
skaplig teoribildning. Hög 
kvalitet på artikeln och 
bra vald metod till syftet. 
Problemet är att de 
endast blivit presenterade 
de olika mhälsa apparna 
utan att få testa dem. de 
diskuterar både för och 
nackdelar med studien. 

MedLine 
2,3 

Long-term engage-
ment with a mobile 
self-management 
system for people 
with type 2 diabetes. 

Tatara, N, 
Årsand, E, 
Skøvseth, S & 
Hartvigsen, G. 
2013 
Norge 

Undersöka delaktigheten 
i den framtagna appen 
och engagemanget hos 
deltagarna över tid 

Kombination av kvanti-
tativ och kvalitativ 
undersökning. Delta-
garna träffas vid 6 
tillfällen och intervjuas 
i grupp.  De fyller även i 
formulär. 

Det är 12 deltagare som 
varit involverade i ut-
vecklingen av programva-
ran. De är i ålder 44-70 år 
och är diagnostiserade 
med typ 2 diabetes. 

Författarna upptäckte att hos 10 av de 12 deltagarna så minskade användandet av 
appen över tid. Deltagarna påpekade att när de kände att de hade kontroll över 
sin sjukdom och vid återkommande problem med appen så minskade användan-
det. Även om användandet minskade så upplevde deltagarna också att de kände 
sig mer motiverade att hålla en bra kost och motions mönster.  

Bra artikel med hög 
kvalité. Utförligt resultat 
och diskussion. De disku-
terar metoden och tar upp 
problemet med språket 
som en av författarna 
hade. Samma urvalsgrupp 
som innan vilket ökar 
deltagarnas förståelse och 
då de varit med och tagit 
fram produkten. 

MedLine 
2,4 

Participant experi-
ences in a 
smartphone-based 
health coaching 
intervention for type 
2 diabetes: A qualita-
tive inquiry 

Pludwinski, S, 
Ahmad, F, 
Wayne N, & 
Ritvo, P 
2015 
Canada 

Att undersöka patienter-
nas upplevelse efter dem 
genomgått utbildning, fått 
support och coaching 
regelbundet av en hälso-
coach. 

Intervjustudie efter 6 
månaders användning. 
Med och utan hälso-
coach. Semistrukture-
rade och varade i 30-40 
minuter. De som deltog 
i intervjun är en utbil-
dad intervjuare och två 
medlemmar från 
teamet. 

Deltagarna kommer från 
ett låginkomst område i 
Toronto. De har tidigare 
deltagit i den kvantitativa 
studien gjord av samma 
författare. Alla deltagare 
ska ha typ 2 diabetes. 

4 teman togs fram ut från intervjuerna. det första är smartphone och software 
där deltagarna uttryckte att det gillade möjligheten att själva dokumentera 
ändringar i kosten, blodsockret och träning. Det tyckte att möjligheten med att 
fotografera maten och få feedback på den gjorde det lättare att veta vad de ska 
äta och inte. Ökade deras självmedvetenhet och motivation. Nästa tema är hälso-
coachen som deltagarna var väldigt positivt inställda till. Deltagarna kände sig 
hörda och aldrig ensamma med coachen. tema 3 den generella upplevelsen. Ökad 
kontroll och självförtroende. Frustration i hantering av kronisk sjukdom är det 
sista temat. deltagarna fokuserade framförallt på den medicinska delen, dieten 
och hälsan. 

Artikel med hög validitet 
och fokus på deltagarnas 
upplevelse I den här 
studien så väljer förfat-
tarna att gå vidare med 
samma urvalsgrupp för 
att få en fortsättning på 
tidigare resultat. den 
negativa med artikeln är 
att den teoretiska åter-
kopplingen i diskussionen 
är begränsad och metod 

MedLine 
2,4 

The development of 
a mobile monitoring 
and feedback tool to 
stimulate physical 
activity of people 
with a chronic 
disease in primary 
care: a user-centered 
design 
 

van der Weegen 
S; Verwey R, 
Spreeuwenberg 
M, Tange H, van 
der Weijden T, 
de Witte L 
2013 
Nederländerna 

Att stödja egenvården hos 
personer som har KOL 
eller diabetes samt att 
hjälpa dem bibehålla en 
aktiv livsstil 

Identifiera när och i 
vilka sammanhang 
verktyget ska användas. 
De studerade tidigare 
forskning Det sista 
steget var att ha 15 semi 
strukturerade inter-
vjuer i hemmet KOL 
och diabetes patienter. 
16 intervjuer med 
vårdpersonal.   

Deltagarna samlades in 
genom snöbollseffekten 
av kontakter till författar-
na. Kravet var att de 
skulle ha KOL eller 
diabetes typ 2. vårdper-
sonalen var del av snö-
bollseffekten. deltagarna 
var mellan 40-70 år 

Resultatet delades upp i 3 steg. Första steget är användare och kontext beskriv-
ning. Båda grupperna av människor är i behov av kunskap om egenvård och 
support vid egenvården trots olika diagnoser. De är medvetenhet, kunskap, 
attityd, själv effektivitet, intensitet, instinkt och motivation. Verktyget ska inne-
hålla en censor och ett feedback system det ska fokusera på den dagliga aktivite-
ten. Sista steget i resultatet är de teman som kom fram i intervjuerna. Det första 
temat är designen av verktyget. Kunna användas utan att vara synlig, snabb och 
direkt feedback från censorn., föredrog dags mål över veckomål. Feedback i 
aktiva minuter istället för kalorier och inte notiser när deras mål är uppfyllda då 
detta kan bli utpekade och distraherande. Alla ville att intensiteten av träningen 
skulle synas och att feedbacken skulle vara kort, tydlig och positiv.  

Välgjord studie som 
fokuserar på både patient 
och vårdpersonalens 
upplevelser och åsikter. 
den handlade lite mer om 
upplevelsen av appen och 
vad de söker i mhälsa än 
hur deras egenvård 
förändrades av att an-
vända verktyget 

MedLine 2 



 

Using a mobile 
health application to 
support self-
management in 
COPD: a qualitative 
study 
 

Williams V, 
Price J, Har-
dinge M, Tar-
assenko L, 
Farmer A. 
2014 
UK 

att studera patienters 
upplevelse och förvänt-
ningar av att använda 
mhälsa för att förbättra 
egenvården 

Intervjustudie. Inter-
vjuer om livssituation 
gjordes i hemmet Efter 
6 månader igen efter att 
ha använt mhälsa.  

Diagnosen KOL, vara över 
40 år, ha rökt i minst 10 
år, inga andra lungsjuk-
domar, ingen hjärtsvikt, 
ha minst 3 månader kvar 
att leva, kunna ge medgi-
vande, tala engelska. 

Inga problem md användning trots olika erfarenhet av att använda smartphones 
och plattor. Även de äldre kunde använda den. Tema 2 var störning i vården. 
Deltagarna kände att de inte ville störa vårdpersonalen om de inte behövde akut. 
Deltagarna kände trygghet även utan bevakning. Mer symtomkontroll, noterade 
nya symtom. 

Perfekt artikel med 
superbra syfte. De har bra 
metoddiskussion, tydligt 
syfte, en bra metod för 
syftet. Artikeln är etisk 
granskad och de har en 
bra återkoppling till 
tidigare litteratur. 

MedLine 
2,3,4 
pubmed 4 

Mobile Phone-Based 
Self-Management 
Tools for Type 2 
Diabetes: The Few 
Touch Application 

Årsand, E, 
Tatara, N 
Østengen, G  & 
Hartvigsen, G  
Norge 
2010 

undersöka hur ett verktyg 
kan vara designat och 
mäta nutrition, blodsock-
ret och fysiska aktiviteten 
samtidigt som den håller 
personerna motiverade 

Det är en intervjustudie 
med inslag av fråge-
formulär och test av 
programvaran i 6 
månader. Intervjuerna 
var i fokusgrupper och 
semi strukturerade.  

Diabetes typ 2 och var 
mellan 40-70 år. 12 
personer valdes ut i 
experimentet. 

De flesta deltagarna använde appen en eller flera gånger om dagen och var nöjda 
med den. En deltagare upplevde stress med blodsockermätningen men att hen 
fick bättre värden vid användning av verktyget. Matintaget var manuellt inskrivet 
i appen. Deltagarna upplevde att de åt en bättre kost med mer frukt. Generellt 
kunde det ses en förbättring över tid under de 6 månaderna. 10 av de 12 delta-
garna använde aktivitetsmätaren under 2 månaders tid. Hälften var väldigt 
nöjda. Det fanns en utveckling hos alla deltagarna. De personliga målen gjorde 
deltagarna mer motiverade. 

Artikel som håller hög 
kvalité. Artikelns syfte var 
inte så tydligt vilket 
sänker kvalitén lite. Det 
som var bra var att de fick 
testa programvaran under 
en 6 månaders period. 

manuell 

Patients' Use of Self-
Monitored Readings 
for Managing Every-
day Life with COPD: 
A Qualitative Study 

Huniche L, 
Dinesen B, 
Nielsen C, Grann 
O, Toft E, 
Danmark 
2013 

Undersöka hur KOL 
patienter använde mhälsa 
vid egenvård under 16 
veckor 

Semistrukturerade 
intervjuer i hemmet av 
en av de två undersö-
karna. Alla deltagare 
intervjuades 3 i hem-
met och intervjuerna 
varade mellan 30 min-
2,5 hr. i slutet var 6 av 
de 22 deltagarna inte 
tillgängliga för en 
slutintervju. Efter varje 
intervju så gjordes 
fältnoteringar samt att 
intervjuerna spelades 
in. 

de skulle vara 18 år eller 
äldre, förstå muntlig och 
skriftlig information, vara 
diagnostiserade med KOL 
steg 3 eller 4 samt att 
KOL skulle vara det 
primära sjukdomstill-
ståndet. Exklutionskrite-
rierna var hjärtsjukdomar 
som påverkade patienter-
nas funktion, mental 
ohälsa, obotlig malignt 
sjuka, reumatiska besvär, 
graviditet. 

utvärdering av sin hälsa: En av patienterna sa att verktyget gjorde att hon kunde 
se när hon mådde bra och när hon inte gjorde det och en annan sa att verktyget 
berätta när hon inte mådde bra när hon inte själv kände det. 

  Med hjälp av verktyget så kunde patienterna ha bättre uppsikt över sitt sjuk-
domstillstånd. beroende på värdena kunde patienterna skjuta/ändra på aktivite-
ter och kontakta sjukvårdspersonal i ett tidigare skede. En del kände att de inte 
kunde ha koll på alla olika mätvärden utan fokuserade på de som de ansåg var 
viktigast för deras tillstånd. Andra hade extra kontroller när de kände sig extra 
dåliga. 

Bra kvalité och varierade 
upplevelse hos deltagar-
na. Det som saknas är 
återkoppling till bakgrun-
den. Men utförligt resul-
tat och bra metod. 

manuell 

Continuity, but at 
what cost? The 
impact of telemoni-
toring COPD on 
continuities of care: 
a qualitative study 

Fairbrother P, 
Pinnock H, 
Hanley J, 
McCloughan L, 
Sheikh A, 
Pagliari C & 
McKinstry B 

2012 
UK 

Att undersöka patienters 
och vårdpersonals upple-
velse av telemonitoring 
och dess inverkan på 
egenvården 

semi- strukturerade 
intervjuer som tran-
skriberas och kodas av 
författarna 

Deltagarna har varit 
utvalda från tidigare 
studie Diagnostiserade 
med KOL. 38 patienter 
och32 vårdpersonal. 

Deltagarna kände att de var “övervakade” och aldrig ensamma och om något 
skulle hända så fanns det snabb hjälp att få. Tilliten mellan patienten och vård-
personalen ökade och de flesta av patienterna var tacksamma för den personliga 
vården.  

Tar upp både för och 
nackdelar med telehälsa. 
De har ett tydligt syfte och 
bra metod. Deltagarna är 
från en tidigare studie 
vilket gör dem mer insatta 
i studien och syftet. 

Manuel 
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Attitudes and preferences on the use of mobile health technology and 
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Fairbrother P, Pinnock H, Hanley J, 
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Continuity, but at what cost? The impact of telemonitoring COPD 
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