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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
 
Inom hälso- och sjukvården används eHälsa som ett verktyg för att förebygga ohälsa och 
främja hälsa. eHälsa innefattar vård stödd av informations- och kommunikationsteknik och 
kan exempelvis vara medicinteknisk utrustning så som hjärtrytmsövervakare eller en app. 
Patientens empowerment är en viktigt del i den personcentrerade omvårdnaden och ett 
begrepp som kan förekomma inom eHälsa.  
 
Syfte  
 
Syftet var att belysa hur eHälsa påverkar patientens empowerment.  
 
Metod  
 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt. Databassökningen skedde i 
CINAHL, PubMed samt PsycINFO och resulterade i 15 inkluderade artiklar.  
  
Resultat 
 
Resultatet visade att kontroll, självförtroende samt kunskap och förståelse var 
återkommande komponenter för hur patienten upplevde empowerment inom eHälsa. 
Oavsett vilket eHälsoverktyg som studerades resulterade det i upplevt empowerment för 
patienten på ett eller flera sätt. 
 
Slutsats 
 
Patienter upplever empowerment genom användandet av eHälsa. En känsla av kontroll, 
självförtroende samt kunskap och förståelse är återkommande komponenter för att uppleva 
empowerment genom användandet av olika eHälsoverktyg. Ett ökat empowerment genom 
eHälsa genererar större välbefinnande för patienten och kan vara en förutsättning för att få 
en personcentrerad omvårdnad. Det kan även leda till minskade kostnader för sjukvården. 
Dock bör barriärer som eventuellt teknikstrul och patients förmåga att anpassa sig till 
tekniken tas hänsyn till vid utformning av eHälsa.   
 
Nyckelord: eHälsa, empowerment, IKT, internet, patient 
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INLEDNING 
 
Informationsteknologin utvecklas konstant, vilket påverkar sjukvården och dess personal 
(Sävenstedt, 2014). I och med att det blir lättare att snabbt få tag på information genom 
internet skapas nya förutsättningar för patientens självbestämmande, eller empowerment 
som är ett mer gångbart begrepp inom omvårdnadsforskningen. Patienten kan exempelvis 
vara mer påläst och ställa högre krav på vårdens tillgänglighet; en tid på vårdcentralen kan 
bokas med e-legitimation, recept kan skrivas ut online, frågor om symptom kan besvaras i 
en chatt alternativt på telefon (eHälsomyndigheten, 2016).  
 
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har enats om visionen att Sverige ska 
vara bäst i världen på eHälsa år 2025 (eHälsomyndigheten, 2016). eHälsa ska ge invånarna 
möjlighet att öka sitt eget inflytande och själva kunna vara delaktiga i sin hälso- och 
sjukvård, vilket ska bidra till syftet att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Med 
tanke på detta samt det faktum att digitaliseringen inte visar några tendenser på att minska 
inom vården fångades vårt intresse av att studera eHälsa i kombination med patientens 
empowerment. 
 
 
BAKGRUND 
 

eHälsa 

Definition 
 
Även om eHälsa är ett område som diskuteras mer och mer saknas en enhetlig uppfattning 
om hur begreppet bör definieras. Socialdepartementets definition lyder: ”Hälsa är fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta 
information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa” (Socialstyrelsen, 2016). Eysenbach 
(2001) menar att eHälsa är ett framväxande område som omfattar mer än bara teknisk 
utveckling. Användandet av informations- och kommunikationsteknologi kan i ett bredare 
perspektiv förbättra hälso- och sjukvården på såväl ett lokalt, regionalt samt globalt plan.  
 
Melander Wikman (2012) beskriver eHälsa som när informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT) implementeras i hälsa- och sjukvård. Enligt Birkler och 
Ronald Dahl (2014) innefattar IKT ett stort urval av maskin- och programvaror som 
möjliggör för en person att hitta, dela och utbyta information samt kommunicera med hjälp 
av teknik. eHälsa beskrivs vidare som ett paraplybegrepp vilket innefattar IKT och 
telekommunikationsteknologi. Begreppet har två övervägande teman; hälsa och teknologi, 
där hälsa riktar sig till hälsoprocesser och hälsosystem, inte individens egen hälsa, och 
teknologi ses som ett hjälpmedel att stärka en process, funktion eller service (Melander 
Wikman, 2012). 
 
eHälsa rymmer flera typer av vård stödd av IKT. Det kan innefatta allt från 
distansutbildningar, elektroniska journalsystem, distansstöd, sensorer som registrerar 
medicinsk data och aktivitet, till olika typer av trygghetslarm i hemmet (Sävenstedt, 2014).  
eHälsomyndigheten (2016) menar att eHälsa byggs upp av grundstenarna kommunikation, 
tillgänglighet och verksamhet. Genom eHälsa kan kommunikationen mellan vårdpersonal, 
sjukvård och patienter utvecklas och bli bättre, tillgängligheten för patienten att själv vara 
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delaktig i sin vård kan öka genom exempelvis möjligheten att boka vårdtider online. Inom 
verksamhet ingår att vårdpersonal genom eHälsa får verktyg och tillgång till snabb och 
effektiv information vilket i sin tur ger en säkrare vård (eHälsomyndigheten, 2016).  
 
En annan definition av begreppet beskrivs av Eriksson och Majanen (2012) som definierar 
eHälsa som vård på distans som syftar till att främja patientens autonomi genom att ge mer 
insyn i den informationen som skapas. Ett av målen med eHälsa är att vården ska kunna ta 
till vara på kompetens från olika håll och därigenom öka möjligheten till vård över gränser 
med ökad kvalitet och service. Vården kommer till patienten, inte tvärt om. Svensk 
sjuksköterskeförening (2012) menar att eHälsa ska kunna göra att patienten får en ökad 
delaktighet i sin vård, samt att användandet av eHälsa ska underlätta kommunikationen 
mellan sjuksköterska och patient. Vidare ska eHälsa även kunna underlätta samverkan 
mellan olika vårdgivare och yrkesgrupper (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  
 
 
Användningsområden för eHälsa 
 
År 2010 utkom Socialdepartementet (2010) med en strategi för nationell eHälsa med 
incitamentet att för att personal inom hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda insatser av 
hög kvalitet, så krävs det att en såväl säker som enkel tillgång till en individs information 
finns att tillgå. Enligt strategirapporten skulle arbetet framöver fokusera på att bland annat 
ta fram fler personliga e-tjänster för alla invånare. Kummervold et al. (2008) betonar att 
betydelsen av internet som informationskälla för hälsa ökar. Vidare beskrivs att andra 
generationens internetanvändare inte bara använder internet för att läsa hälsoinformation, 
utan använder det som medel för att kommunicera med vårdpersonal eller andra individer i 
samma situation (Kummervold et al., 2008). Kaur och Gupta (2006) konstaterar att internet 
blivit ett viktigt verktyg för människor världen över för att kunna förbättra sin hälsa, i och 
med all hälsorelaterad information som finns att tillgå.  
 
Enligt Lettieri et al. (2015) kan eHälsa påverka relationen mellan patienter och olika 
professioner. Detta eftersom det inte finns samma begränsningar när det kommer till tid 
och rum, som det exempelvis gör vid ett möte på sjukhuset eller någon annan instans inom 
hälso- och sjukvården. Information, kommunikation och utbildning blir tillgängligt på fler 
dimensioner och sjukvård i hemmet kan ges nya verktyg (Lettieri et al., 2015). Inom 
eHälsa blir sjuksköterskan och patienten som partners, där sjuksköterskan hjälper patienten 
att fatta välgrundade beslut istället för att patienten tar en passiv roll (Kane, 2010; Murphy, 
2011; Wallis, 2012). Sävenstedt (2014) menar att i och med att patienten blir mer påläst 
och kan söka information om sitt hälsoproblem leder det till att relationen med 
sjuksköterskan förändras. Utvecklingen går från att sjuksköterskan har varit experten som 
ger råd till att hens funktion blir mer som en stöttande coach. 
   
eHälsotjänster som förekommer i Sverige idag är bland annat Vårdguiden 1177, 
Hjälplinjen, Din journal på nätet, Mina hälsotjänster, Mina vårdkontakter, 
Ungdomsmottagning på nätet, Nationell patientöversikt, Vårdhandboken och Nationell 
ordinationsdatabas/Pascal (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). eHälsa är också 
medicinteknisk utrustning av olika slag, exempelvis hjärtrytmsövervakare, hälsoappar och 
aktivitetsarmband (eHälsomyndigheten, 2016). Utvecklingen av eHälsotjänster och digital 
utrustning för att stödja hälsa går snabbt framåt och möjliggör större flexibilitet i vården, 
oavsett om den sker i hemmet, på sjukhus eller vid någon annan vårdinrättning (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012).  
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Mål för eHälsa kan exempelvis vara att effektivisera hälso- och sjukvården, öka 
empowerment hos patienten samt att utveckla nya relationer mellan patienter och 
vårdpersonal (Harrison & Lee, 2006). Kind och Silber (2004) poängterar dock att eHälsa 
aldrig ska ersätta det personliga samspelet mellan patienter och deras vårdgivare, utan 
snarare vara ett verktyg för att stödja relationen.  
 
 
Empowerment 

Definition 
 
Empowerment beskrivs som en flerdimensionell process som hjälper människor att få 
kontroll över sitt eget liv. En process som främjar människan att våga agera kring frågor 
som de tycker är viktiga i sitt liv och i samhället (Page & Czuba, 1999). Empowerment 
skulle på svenska kunna översättas till ”bekrafta”, med innebörden att ge och ta kraft för att 
åstadkomma något önskvärt (Pellmer & Wramner, 2007). Fossum (2013) menar att för att 
kunna ta vara på sina egna resurser och hantera sitt sjukdomstillstånd på bästa sätt så krävs 
förutsättningar, och en förutsättning är patient-empowerment.  
 
Nyatanga och Dann (2002) beskriver empowerment som självbestämmande för individen, 
samt att individen kritiskt kan reflektera och välja den handling som är mest gynnsam. 
Detta gör att individen känner sig delaktig och att en känsla av att kunna påverka viktiga 
händelser i livet uppnås. Chamberlin (1997) definierar empowerment som ett begrepp med 
flera egenskaper. Exempel på dessa är att ha makt över sitt eget beslutsfattande, att ha 
tillgång till information och resurser, att ha möjlighet att göra olika val, att ha känsla av att 
själv kunna göra skillnad samt självsäkerhet och kunskap om att kunna tänka kritiskt. 
Enligt Sävenstedt (2014) är empowerment något som ur ett omvårdnadsperspektiv handlar 
om delaktighet och huruvida en person har möjlighet att själv påverka sin omvårdnad.  
 
 
Patientens empowerment 
 
Bravo et al. (2015) definierar patientens empowerment utifrån en begreppskarta, där 
indikatorer för empowerment exempelvis är self-efficacy, upplevd kontroll, att känna sig 
respekterad, att delta i gemensamt beslutsfattande samt att delta i supportgrupper och söka 
information och stöd på internet. Vidare menar Bravo et al. (2015) att resultatet av denna 
empowerment blir att patienten lättare kan anpassa sig till sin kroniska sjukdom, samt få en 
ökad känsla av livskvalitet, välbefinnande och självständighet. Förutsättningar för att 
kunna uppnå empowerment finns underliggande på tre olika nivåer där patienten med sina 
rättigheter är den första, vårdgivaren med ansvar och skyldigheter den andra och hela 
hälso- och sjukvårdssystemet den tredje nivån (Bravo et al., 2015).   
 
Löfgren et al. (2015) kom efter sin studie av 503 patienter med höftfrakturer fram till att 
sjukhusvistelsen efter en höftfraktur kan förkortas genom att uppmuntra patienten till 
empowerment. Patienterna i studien behandlades av sjuksköterskor som fått gå utbildning i 
att uppmuntra patienterna till empowerment genom coachning, som enligt forskarna bland 
annat möjliggörs av att sjuksköterskan är observant kring patientens olika behov och 
förmågor. Utbildningen förberedde och gav sjuksköterskorna självförtroende att kunna 
stötta patienterna till ökat empowerment. 
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Piper (2014) menar att en demokratisk relation mellan patient och sjuksköterska kan 
möjliggöras av att patienten upplever empowerment. Faktorer för empowerment kan vara 
att patienten är informerad om sina individuella valmöjligheter, har egen kontroll över 
beslutsfattande samt att makten skiftas från sjuksköterskan till patienten. Seckin (2010) 
anser att välinformerade patienter förbättrar sin förmåga att kommunicera med 
vårdpersonal angående sin hälsa, samt att de även får ökat self-management vilket i sin tur 
vidare kan leda till minskade sjukvårdskostnader. 
 
 
Empowerment inom eHälsa 
 
eHälsa kan ge patienten empowerment vid olika hälsoproblem genom kunskap; studier 
visar att människor i större och större utsträckning använder internet som hälsoupplysning 
(Sävenstedt, 2014). Vidare menar Korp (2006) att internet ger människan möjlighet att 
kunna knyta kontakt och kommunicera med andra i viktiga frågor angående sin hälsa, 
vilket ökar känslan av kontroll. Internet kan även fungera som ett verktyg för att dela 
kunskap och erfarenheter mellan användare samt för att få erkännande och känslomässigt 
stöd (Korp, 2006). 
 
EU-kommisionen finansierar projektet PALANTE (PAtients Leading and mANaging their 
healThcare through EHealth) som syftar till att implementera, utveckla och optimera en 
säker och användarvänlig tillgång av medicin- och hälsodata för invånarna 
(https://www.palante-project.eu/). Vidare ämnar detta leda till empowerment och ökad 
kontroll av egna beslut gällande sin hälso- och sjukvård. Projektet bedrivs i 9 olika 
europeiska länder och har utformats för att täcka olika nivåer av patientens empowerment. 
Enligt Lettieri et al. (2015) bedrivs projektet bland annat i Norge, med målet att ge 
patienter med diabetes samt hospitaliserade patienter med andra sjukdomar empowerment 
genom användadet av olika eHälsotjänster. Exempel på en eHälsotjänst är ett verktyg för 
monitorering av blodsockernivån i en 24-timmars klocka. I Tjeckien är målet med 
projektet istället att ge föräldrar empowerment i omhändertagandet av sina barn, genom 
eHälsotjänster som att ha tillgång till journaler, monitorera längd och vikt samt att få 
påminnelser via sms (Lettieri et al., 2015). 
 
 
Personcentrerad omvårdnad 

Inom vården blir patienten ofta objektifierad, vilket kan bidra till att personen känner sig 
förminskad (Edvardsson, 2010). Vid tillämpning av personcentrerad omvårdnad kan detta 
fenomen reduceras. Det centrala för personcentrerad omvårdnad är att bekräfta personens 
upplevelse av sjukdom, att utgå från personens egna perspektiv, att skapa en relation 
mellan person och vårdgivare samt att involvera personen i sin omvårdnad.  

Enligt Morgan och Yoder (2012) är personcentrerad omvårdnad ett holistiskt sätt att ge 
omvårdnad som är respektfull och individuellt anpassad. Vidare ges möjlighet för 
individen att öka delaktigheten i sin egen vård. Personcentrerad omvårdnad får personer att 
uppleva empowerment genom att de blir involverade i val angående sin sjukvård, på den 
nivå som personen själv önskar. Price (2006) menar att personcentrerad omvårdnad inriktar 
sig på personens individuella behov, vilja, önskan och mål som då blir centralt för 
omvårdnaden. Det kan innebära att personens behov prioriteras före problem identifierade 
av sjukvårdspersonal. Vid användandet av eHälsa menar Svensk sjuksköterskeförening 
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(2012) att sjuksköterskor har ett ansvar att se till att alla patienter får en personcentrerad 
vård, oavsett vilken tillgång till informations- och kommunikationsteknologi som personen 
har.  

Ekman et al. (2011) betonar att patientens personliga berättelse är grunden till 
personcentrerad omvårdnad och även en förutsättning för ett partnerskap inom omvårdnad. 
Det personcentrerade synsättet på omvårdnad placerar personens egna uppfattning av hens 
sjukdomstillstånd som den centrala rollen i omvårdnaden. Patientens egna berättelse fångar 
lidandet i det vardagliga livet, medan det medicinska synsättet endast inriktar sig på 
diagnostisering och behandling av sjukdomen. 

 
Problemformulering  

Vård med stöd av informations- och kommunikationsteknik har ett komplext samband med 
personcentrerad vård, och det är av vikt att försöka påvisa den komplexiteten (Sävenstedt, 
2014). eHälsa saknar en tydlig och exakt definition, men Svensk sjuksköterskeförening 
(2012) konstaterar att det är ett viktigt verktyg för att kunna öka tillgängligheten och 
delaktigheten för patienter inom hälso-och sjukvården. Vidare menar Sävenstedt (2014) att 
empowerment är ett begrepp som ofta förknippas med eHälsa. Projekt för att öka 
patientens empowerment genom användandet av eHälsa pågår i flera europiska länder 
(https://www.palante-project.eu/), men enligt Lettieri et al. (2015) är det svårt att inom 
forskningen tydligt se vilken roll eHälsa kan spela för patientens empowerment.  
 
 
SYFTE 
 
Syftet var att belysa hur eHälsa påverkar patientens empowerment.  
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METOD  
 
Val av Metod 
 
För att kunna belysa hur eHälsa har betydelse för patientens empowerment är denna studie 
genomförd som en systematisk litteraturöversikt. Detta för att få en övergripande 
sammanställning av de studier som kan kopplas till området. Enligt Friberg (2012) är syftet 
med en litteraturöversikt att skapa en helhetssyn av ett begränsat område samt att göra en 
narrativ sammanställning av området. Vidare menar Rosén (2012) att en systematisk 
litteraturöversikt genomförs för att få en bild av forskningsläget. Det som gör denna typ av 
studie systematisk är att högre krav på tillförlitlighet ställs än vid en allmän 
litteraturöversikt, vilket uppnås genom att ha tydliga inklusions- och kvalitetskriterier. 
 
 
Urval  

För att få trovärdiga vetenskapliga artiklar utgick vi vid sökning från att de skulle vara Peer 
Reviewed, vilket enligt Östlundh (2012) innebär att de har publicerats i en vetenskaplig 
tidskrift samt granskats av ett expertråd. Forsberg och Wengström (2016) menar att 
inklusions- och exklusionskriterier vid en systematisk litteraturöversikt bestäms på 
förhand, innan arbetet sätter igång, för att underlätta beslut om vilka artiklar som ska tas 
med. För att undvika språkförbistringar valde vi att endast söka efter svenska och engelska 
artiklar, då det är språken vi behärskar. Vi sökte även endast efter artiklar publicerade inom 
det senaste decenniet (2006-2016). 
 
Forsberg och Wengström (2016) konstaterar att en systematisk litteraturöversikt bör 
inkludera alla relevanta studier inom ett område, men att detta kan bli praktiskt svårt att 
genomföra och att studier istället bör väljas utefter de krav man sätter upp. Vi har inte satt 
något krav på att studierna ska vara antingen kvalitativa eller kvantitativa, utan valde att 
söka på båda metodtyperna.   
 
Då en enhetlig definition av begreppet eHälsa saknas valde vi att inkludera studier som 
gjorts med fokus på antingen telefon eller internet och webbapplikationer. Vi valde att 
exkludera studier kring eHälsa i form av journalsystem och journalföring. Även studier 
relaterade till sjuksköterskans empowerment exkluderades likväl som litteraturöversikter, 
då Friberg (2012) poängterar att den typen av artiklar består av ett redan analyserat 
material, oavsett om det är kvalitativa eller kvantitativa studier som har gjorts.  
 
 
Datainsamling  

Studien inleddes med en sökning på begreppen eHälsa och empowerment var för sig för att 
få en överblick av den befintliga omvårdnadsforskning inom de båda områdena, då särskilt 
eHälsa är ett tämligen nytt begrepp. De databaser som användes för sökningarna var 
CINAHL, PubMed och PsycINFO. Vi valde dessa databaser eftersom både CINAHL och 
PubMed innehåller omvårdnadsforskning, medan PsycINFO innehåller psykologisk och 
beteendevetenskaplig forskning (Karlsson, 2012). 
 
Karolinska Institutets verktyg ”Svensk MeSH” användes till vissa ord för att få en lämplig 
översättning att använda i sökningarna. En övervägande del av de begrepp vi använt 
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saknade en översättning i ”Svensk MeSH” och har därför översatts på fri hand. Vi har även 
hittat synonymer till eHälsa genom att läsa nyckelord från olika artiklar. Begreppet eHälsa 
översattes till eHealth och byttes ut mot synonymer vid behov för att få fler träffar. 
Begrepp som användes var eHealth, internet, monitoring, online och telehealth. Syftet 
betonade även patientens empowerment. För att få en större förståelse av hur det hänger 
ihop med eHälsa så har eHälsobegreppen kombinerats med begrepp som empowerment, 
empower, nurse, nursing, patient och patient empowerment. Denna kombination 
möjliggjordes genom att sätta AND mellan begreppen i databaserna. Enligt Karlsson 
(2012) kallas AND, OR och NOT för booleska operatorer, vilka används vid 
artikelsökning där fler än ett ord ingår.  
 
Efter sökningarna valdes artiklar ut med avseende på artikelns rubrik, om den kunde 
härledas till vårt syfte om patientens empowerment inom eHälsa. Gjorde den det så läste vi 
abstraktet. När även abstraktet kopplade till vårt syfte läste vi hela artikeln, förutsatt att den 
fanns tillgänglig direkt via databasen. Fanns den inte så beställde vi den via 
Sophiahemmets bibliotek.  
 
Sökningarna och sökresultaten presenteras i en tabell (tabell 1.) för att tydligare 
åskådliggöra resultaten.  
 
 
Tabell 1. Presentation av databassökning 

Databas 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
lästa 

artiklar 

Antal 
inkluderade 

artiklar 

CINAHL 
8/9-16 

Empowerment AND online 
AND nursing 

17 8 2 1 

CINAHL 
15/9 -16 

eHealth AND 
empowerment 

16 8 4 1 

PubMed 
23/9-16 

Patient empowerment AND 
nurse AND eHealth 

40 10 3 1 

PubMed 
15/9 -16 

eHealth AND 
empowerment 

147 24 10 3 

PubMed 
20/9 -16 

Empower AND patient 
AND telehealth 

42 10 4 1 

PubMed  
25/9 -16 

Patient empowerment AND 
monitoring AND eHealth 

87 14 7 2 

PsycINFO 
25/9 -16 

Internet AND patient AND 
empowerment 

84 9 4 1 

PsycINFO 
20/9 

eHealth AND 
empowerment 

12 2 2 1 
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Manuell sökning 
 
För att utöka våra träffar på relevanta artiklar gick vi igenom referenslistan på några av de 
artiklar med hög kvalitet som vi valt ut. När vi hittade en referens vars titel lät intressant 
för vårt syfte sökte vi på den i Google Scholar. Enligt Karlsson (2012) är Google Scholar 
ett bra komplement till databaserna CINAHL och Pubmed när en vetenskaplig artikel 
eftersöks. Forsberg och Wengström (2016) benämner denna typ av sökning för manuell 
sökning och vi gjorde totalt 10 manuella sökningar och använde 4 i resultatet. 
 
 
Databearbetning och dataanalys  

För att analysera kvaliteten på de artiklar vi använt i studien har vi använt oss av 
Sophiahemmet Högskolas modifierade bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 
samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats av Berg, 
Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahsecani (2011) (Bilaga 
A).  Analysen och kvalitetsbedömningen av artiklarna skrevs sedan in i en matris 
modifierad av Willman et al. (2011) för redovisning av sortering, granskning och 
kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier (Bilaga B).  
 
För att bedöma en artikels kvalitet så ska de utvalda artiklarna granskas av två oberoende 
granskare (Rosén, 2012). Artiklarna som vi har använt oss av har granskats och betygsatts 
utifrån tidigare nämnd matris av båda författarna tillsammans för att säkerställa en så hög 
kvalitet som möjligt.  
 
Vi läste de artiklar vi valt ut flera gånger för att kunna identifiera likheter, skillnader och 
centrala teman i de olika studierna. Identifieringen gjorde vi genom att först färgmarkera 
resultat som var intressanta för vårt syfte. Forsberg och Wengström (2016) poängterar att 
litteraturen hela tiden ska bearbetas utifrån syftet, varför vi vid läsning reflekterade över att 
artikelns resultat kunde relatera till eHälsas påverkan på patientens empowerment. Efter 
färgmarkeringen skrev vi tillsammans sammanfattningar av artiklarnas olika resultat, för 
att sedan kunna väva samman dessa och bilda vårt resultat. Resultatet av dataanalysen 
presenterade vi som tre komponenter. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är ett 
lämpligt sätt att bearbeta resultatet på att skapa övergripande teman.  
 
 
Forskningsetiska överväganden  

Vi ville med vårt självständiga arbete öka kunskaperna kring eHälsas betydelse för patient 
empowerment då vi tycker att det är en väsentlig fråga i dagens sjukvård. För att undvika 
eventuella misstolkningar av innehållet, se att studien följer vårt syfte samt för att kunna 
säkerställa en god vetenskaplig kvalitet läste vi igenom artiklarna flera gånger. För att en 
studie ska klassas som etisk ska den enligt Kjellström (2012) handla om väsentliga frågor, 
ha god vetenskaplig kvalitet samt ha genomförts på ett etiskt sätt.  

Manuell 
sökning 
 

    4 

TOTALT 445 86 36 15 
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Alla artiklar förutom två som vi använde i resultatet hade antingen gjort forskningsetiska 
överväganden alternativt blivit godkända av en etisk kommitté. Forsberg och Wengström 
(2016) menar att denna typ av etiska överväganden är något som bör tas hänsyn till vid 
systematiska litteraturöversikter. Varför vi valde att ta med de två artiklar som saknade 
etiska överväganden var för att vi ansåg att studierna baserade på vetenskapligt bra 
forskning. Helgesson (2015) definierar vetenskapligt bra forskning som forskning som 
bygger på bra och noggranna metoder samt är mottaglig för kritik och eventuell 
omprövning.  
 
Egna fördomar och värderingar försökte vi åsidosätta för att det självständiga arbetet skulle 
bli så sanningsenligt som möjligt.  
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RESULTAT  
 
I studien framkom det att patienten upplevde empowerment genom eHälsa i form av 
framförallt tre återkommande komponenter. Dessa komponenter; kontroll, självförtroende 
samt kunskap och förståelse, presenteras nedan och bildar tillsammans med matrisen 
(Bilaga B) studiens resultat.  
 
Kontroll  

Att monitorera olika hälsofaktorer i hemmet var ett uppskattat sätt av patienterna att själva 
kunna hantera sin hälsosituation, bland annat för att det ger en känsla av kontroll 
(Minatodani, Chao & Berman, 2013). Aspekterna som främst uppskattades var den 
omedelbara feedbacken, att nå självmedvetenhet kring sin hälsa samt self-efficacy. Enligt 
Devi, Carpenter, Powell och Singh (2014) gjorde möjligheten att oavsett tid på dygnet 
kunna kontakta sjukvårdspersonal att patienterna ansåg det lättare att hantera sin sjukdom 
och dess symtom, vilket vidare ledde till ökat empowerment och bättre kontroll. Familjer 
som använde en webbapplikation vid vård i hemmet tyckte bland annat att det bidrog till 
kontroll över situationen, att det blev lättare att bli organiserad och att det hjälpte att 
urskilja olika behov (Harris, Beringer & Fletcher, 2016). 
 
Tang et al. (2013) påvisade att patienter som deltagit i ett onlineprogram för att hantera sin 
diabetes hade bättre kontroll över sin sjukdom jämfört med kontrollgruppen. Vidare 
menade Trondsen (2014) att när kommunikationen mellan sjukvårdare och patient initieras 
av patienten själv bidrar det till att patienten känner sig mer involverad i sin vård och att en 
känsla av kontroll upplevs. Den internetbaserade applikationen gav även patienterna mer 
flexibilitet i sin vård då de själva kunde bestämma när, var och hur ofta kommunikationen 
med sjukvårdaren skulle äga rum. 
 
Frøisland och Årsand (2015) visade med sin studie att en mobilapplikation är användbar 
för att öka self-management hos patienter. Deltagarna fick använda applikationen samt ett 
textmeddelandesystem som gjorde att de snabbt kunde komma i kontakt med sjukvårdare. 
Möjligheten att kunna prata med sjukvårdare via textmeddelandesystemet bidrog till att 
deltagarna upplevde ett ökat empowerment, då de fick snabb hjälp av någon som är 
kompetent inom området (Frøisland & Årsand, 2015). 
 
En applikation kan påverka egenvårdsförmågan hos patienter (Bond, 2014). Majoriteten av 
patienterna kände att det var lätt att följa upp sin sjukdom samt att de kände sig mer 
involverade i sjukvårdsbesluten. Minatodani et al. (2013) visade att monitorering av 
hälsofaktorer i hemmet bland annat ledde till att patienter kunde ha kontroll över sitt 
blodtryck, samt att ökad motivation att ta hand om sin hälsa kunde uppnås. Hinder för 
denna typ av verktyg visade sig främst vara tekniska skäl, 9 av 33 patienter uppgav att de 
inte alltid lyckades skicka iväg sina hälsomätninger. Att patienterna hade svårt att komma 
ihåg, alternativt kände sig för svaga, trötta eller sjuka för att själva kunna monitorera var 
andra hinder (Minatodani et al., 2013). Seto et al. (2010) konstaterade att såväl äldre som 
mindre tekniska patienter kunde ha svårigheter att använda en mobilapplikation. Studien 
visade även att applikationen inte helt borde ersätta relationen med sjukvårdspersonalen, 
utan fungera som en medhjälpare (Seto et al., 2010).   
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Självförtroende  

Gund et al. (2013) redovisade i sin studie att användandet av Skype och en 
webbapplikation kan vara till hjälp vid vård i hemmet av för tidigt födda spädbarn. 
Kombinationen av att kunna ringa en sjuksköterska oavsett tid på dygnet och att få 
hembesök av en sjuksköterska visade sig vara fördelaktig för familjernas anpassning till 
livet hemma. Skype-kontakt med en sjuksköterska gjorde att alla familjer kände sig mer 
säkra på omvårdanden av barnet, och mer än hälften av familjerna ansåg att hembesöken 
av sjuksköterskan kunde minskas i och med Skype-kontakten. Användandet av 
webbapplikationen genererade ett större självförtroende för hälften av familjerna och en 
tredjedel ansåg att hembesöken kunde minskas i och med applikationen (Gund et al., 
2013). 
 
Bond (2014) menade i sin studie att majoriteten av patienterna tyckte att en 
surfplatteapplikation möjliggjorde att bättre kunna ta hand om sin sjukdom samt att de fått 
ökat självförtroende för att hantera sin egenvård. I studien av Harris et al. (2016) uttryckte 
en respondent att webbapplikationen gav självförtroende att be om hjälp av sjukvården, 
eftersom det genom den kunde påvisas att patienten faktiskt hade blivit sämre den senaste 
tiden av (Harris et al., 2016). I en studie av Young et al. (2014) visade det sig att 
interventionsgruppen efter 9 månader hade mer kunskap i self-efficacy än kontrollgruppen, 
samt att interventionsgruppen visade tendenser på att bättre klara av att hantera de 
psykologiska aspekterna av sin sjukdom. 
 
 
Kunskap och förståelse   
 
Ökad förståelse för hörnstenarna i behandlingen av sin sjukdom samt en ökad känsla av att 
kunna hantera egenvården var resultat som applikationsanvändare upplevde (Frøisland & 
Årsand, 2015; Trondsen, 2014). Applikationen erbjöd information om sjukdomen vilket 
ledde till en ökad känsla av empowerment, genom att patienterna fick en större 
medvetenhet kring sitt eget beslutsfattande (Frøisland & Årsand, 2015). I studien av Devi 
et al. (2014) gjorde tillgången till hälsoinformation i en applikation att deltagarna kände sig 
bättre informerade, samt att den ständiga tillgången till att kunna kontakta 
sjukvårdspersonal underlättade psykologiskt välbefinnande. Personer med 
ätstörningssymtom uppgav att två av de främsta anledningarna till att de använde sig av en 
interaktiv e-plattform var för att läsa om andras erfarenheter och för att hitta information 
kring ätstörningar (Aardoom, Dingemans, Boogaard & Van Furth, 2014). Det personerna 
starkast upplevde att e-plattformen gav dem var känslan av att vara bättre informerad. 
 
Patienterna i interventionsgruppen hade efter studien bättre kunskap om blodglukostest och 
en bättre förståelse för sin sjukdom, jämfört med den gruppen som fått vanlig sjukvård 
(Tang et al., 2013). Att patienter fått bättre förståelse för sin sjukdom och ökad kunskap 
om blodglukostest via en webbportal påvisades även i en studie av McIlhenny, Guzic, 
Knee, Dehmut och Roberts (2011). Det framkom även att HbA1c-värden hos 
diabetespatienter förbättrats genom användande av eHälsa (Kirwan, Vandelanotte, Fenning 
& Duncan, 2013; McIlhenny et al., 2011). 
 
Genom att delta i en supportgrupp eller interaktiv e-plattform online upplevde patienter 
empowerment på flera olika sätt (Aardoom et al., 2014; Van Uden-Kraan, Drossaert, Taal, 
Seydel & van de Laar, 2009). De främsta processerna för ökat empowerment som skedde 
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inom grupperna var informationsutbyte samt att finna erkännande och byta erfarenheter. 
Van Uden-Kraan et al. (2009) menade att deltagande i supportgrupper online i hög grad 
leder till att patienter upplever ökat socialt välmående, främst till följd av den emotionella 
supporten som fås samt möjligheten att dela sina upplevelser med de andra deltagarna. 
Vidare ledde deltagandet till att patienterna (58%) fick ett ökat socialt kontaktnät och att 
många (47%) kände sig mindre ensamma. Vidare förespråkade patienter att internet är ett 
verktyg för att få ökat empowerment i deras sjukvård (Donelly, Shaw & van der Akker, 
2008). Utöver att vara en kompletterande informationskälla till läkarbesluten gav internet 
möjligheten att hantera sin egen hälsa genom självdiagnostisering eller genom att minska 
oron i väntan på läkarbesök.  
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DISKUSSION  
 
Resultatdiskussion   

I resultatet såg vi att oavsett vilken typ av eHälsoverktyg som studerats så genererade det 
på ett eller flera sätt en känsla av empowerment hos patienten. Enligt Socialstyrelsen 
(2016) innebär eHälsa att digitala verktyg används för att åstadkomma hälsa. Det finns 
många olika typer av verktyg, exempelvis i form av medicinteknisk utrustning så som 
hjärtrytmsövervakare och monitorering av blodsockernivå (eHälsomyndigheten, 2016; 
Lettieri et al., 2015) eller distansstöd och distansutbildningar (Sävenstedt, 2014). 

Vår studie visade att kontroll, självförtroende samt kunskap och förståelse var 
återkommande komponenter för patienternas upplevelse av empowerment inom eHälsa, 
vilket vi anser visar på att dessa är faktorer för patienten själv att kunna påverka sin 
vårdsituation. Upplevt empowerment innebär olika saker för enskilda patienter, där en 
aspekt är möjligheten att själv kunna påverka sin omvårdnad (Sävenstedt, 2014). Detta 
styrks även av Page och Czuba (1999) som beskriver empowerment som en process som 
hjälper människor till ökad kontroll över sitt liv samt något som bidrar till delaktighet och 
möjlighet att själv påverka sin vård. Vidare anser vi att möjligheten att kunna påverka sin 
egen vårdsituation kan härledas till teorin om personcentrerad omvårdnad. Personcentrerad 
omvårdnad ska utgå från individens egna behov och anpassas därefter (Edvardsson, 2010; 
Morgan & Yoder, 2012; Price, 2006; Ekman et al., 2011).  

Att patienter upplevde empowerment av att när som helst på dygnet kunna kontakta 
vårdpersonal visade resultatet flera exempel på. Tillgängligheten till vården genom 
eHälsoverktyg visade sig vara uppskattat av patienterna, exempelvis för att det 
underlättade det psykologiska välbefinnandet. Detta anser vi bekräftar eHälsa som ett 
medel för att åstadkomma hälsa. eHälsa bygger bland annat på kommunikation och 
tillgänglighet mellan patienter, sjukvård och vårdpersonal (eHälsomyndigheten, 2016) och 
i och med eHälsa förändras sammanhanget där patienten möter olika professioner, då det 
inte behöver ske ansikte mot ansikte på en bestämd tid (Lettieri et al., 2015). Vidare anser 
vi att den ökade tillgängligheten till vården genom eHälsa kan bli ett hjälpmedel i att få en 
personcentrerad omvårdnad. En personcentrerad omvårdnad kan enligt Price (2006) leda 
till att individens egna upplevda problem prioriteras före problem som är identifierade av 
sjukvårdspersonal, vilket enligt oss borde underlättas av en ökad tillgänglighet.  

En annan aspekt som framkom i resultatet var att patienterna uppskattade kombinationen 
av att använda eHälsoverktyg och att möta vårdpersonal i verkligheten. Detta kan enligt 
oss härledas till Kind och Silbers (2004) beskrivning av eHälsa som ett stöd för relationen 
mellan patient och vårdgivare, inte något som ska ersätta det personliga mötet.    

Genom att delta i en supportgrupp online framkom det i resultatet att patienter fick ett 
tillfredsställande utbyte av information och erfarenheter med andra patienter, och att det 
ledde till ett ökat socialt välmående. Detta är i linje med Korps (2006) beskrivning av 
internet som ett verktyg för att få erkännande och känslomässigt stöd, likväl som ett forum 
för att dela kunskap och erfarenheter mellan användare. Resultatet konstaterade även att 
internet i sig är ett verktyg för patienten att få mer empowerment i sin egen vård. Det 
överensstämmer med att internet enligt Korp (2006) kan användas för att öka känslan av 
kontroll kring sin hälsa genom kommunikation med andra, något som i sin tur ger ökat 
empowerment.  
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Något som vi inte förutsåg i bakgrunden var barriärer för eHälsoverktyg. I resultatet 
framkom att eHälsoverktyg i form av att monitorera hälsofaktorer i hemmet kan hindras av 
teknikstrul men också av att patienten inte har ork att monitorera på egen hand. Det 
framkom även att äldre eller mindre tekniska patienter kan ha svårt att hantera 
applikationen för monitorering. Detta bekräftas i en studie av Hochstenbach, Zwakhalen, 
Courtens, van Kleef och de Witte (2016) som kom fram till att patienter som använde en 
applikation för ökad egenvård ibland upplevde tekniska problem, i mjukvaran eller genom 
att internetanslutningen var för dålig. Dessa olika former av tekniska hinder anser vi därför 
bör finnas i åtanke vid utformning av eHälsoverktyg, för att de ska kunna fungera så 
optimalt och säkert som möjligt. 
 
Resultatet sammanfattade upplevd kontroll, självförtroende samt kunskap som 
komponenter för patientens empowerment inom eHälsa. Kunskap och förståelse är 
förutsättningar för en välinformerad patient och en välinformerad patient kan enligt Seckin 
(2010) leda till minskade sjukvårdskostnader i och med att ett ökat self-management 
uppnås. Vidare kan sjukhusvistelsen för en patient som upplever empowerment förkortas 
jämfört med en patient som inte blivit uppmuntrad till empowerment (Löfgren et al., 2015). 
 

Metoddiskussion  

För att besvara vårt syfte att belysa eHälsas betydelse för patientens empowerment ansåg 
vi att en systematisk litteraturöversikt passade bäst. Då syftet var att få en bild av hur 
patienters empowerment påverkas av eHälsa hade även en kvalitativ intervjustudie kunnat 
vara lämplig. Danielson (2012) menar att kvalitativ forskningsintervju som metod är 
lämpligt när man vill förstå fenomen eller situationer med hjälp av beskrivningar. 
 
Från början hade vi med sjuksköterskans roll i syftet, men eftersom begreppen eHealth och 
patient empowerment i kombination med sjuksköterskans roll inte genererade ett 
tillfredsställande antal träffar för en systematisk litteraturöversikt valde vi att göra syftet 
mer övergripande. Forsberg och Wengström (2016) poängterar att tillräckligt antal studier 
av god kvalitet måste finnas för att bedömningar och slutsatser ska kunna dras genom en 
systematisk litteraturöversikt, vilket vi ansåg att det gjorde för syftet patient empowerment 
inom eHälsa.  
 
Att vi bytte syfte under arbetets gång kan ha påverkat studiens kvalitet, vilket Henricson 
(2012) menar beror på tidsbristen som uppstår när riktning byts till följd av för lite 
publicerat material inom området som från början var tänkt att studeras. Eftersom vi 
ändrade till ett mer övergripande syfte kring patientens empowerment inom eHälsa innebar 
det att vi redan hade hittat många av artiklarna i våra första sökningar, varför vi anser att 
tidsbristen inte påverkade just sökningen. Däremot utökade vi sökningarna till ytterligare 
en databas, PsycINFO, för att få ett större urval av artiklar. Enligt Henricson (2012) ökar 
möjligheten att hitta artiklar av relevans genom att söka i flera olika databaser (med 
omvårdnadsfokus). 
 
För att inte förvränga artiklarnas resultat i och med felaktiga översättningar valde vi att 
behålla begreppen online, self-efficacy och self-management på engelska. I vår 
artikelsökning sökte vi efter artiklar på svenska och engelska, dock använde vi oss i 
resultatet endast av artiklar skrivna på engelska. Har det uppstått frågetecken om vad 
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någonting betyder eller avser har vi diskuterat det med varandra samt sökt översättningar 
till svenska i lexikon, för att undvika feltolkningar av resultatet. Kjellström (2012) 
bekräftar att översättning av engelska begrepp kan skapa problem i det självständiga 
arbetet, då det inte alltid finns ett bra svenskt ord som överensstämmer med det engelska.  
 
Att vi valde att inkludera både kvantitativa och kvalitativa studier i resultatet är något som 
Rosén (2012) inte överensstämmer med, då han menar att ett självständigt arbete bör 
begränsas till antingen eller. Detta försvarar vi med att eHälsa är ett relativt nytt och 
outforskat ämne, och ett ämne där forskningen sker på många olika typer av 
eHälsoverktyg; appar, supportgrupper, internet, distansmonitorering, video- och/eller 
telefonkonferenser, med flera. Vi ansåg att studierna hade relevans för resultatet oavsett 
om de hade en kvantitativ, kvalitativ eller mixad metod, så länge de motsvarade våra 
kvalitetskrav att vara av antingen medel eller hög kvalitet (Bilaga A). När vi gjorde 
kvalitetsgranskningen var det inte alltid självklart vilken kvalitet artikeln höll, men genom 
att diskutera de olika kraven med varandra kände vi oss efterhand säkrare i att avgöra 
kvaliteten. Wallengren och Henricson (2012) menar att kvalitetsgranskning i ett 
examensarbete bör ske gemensamt av båda författarna och att de ska vara överens om 
kvaliteten innan arbetet går vidare.  
 
Något som vi diskuterade angående tre av artiklarna med kvalitativ design var huruvida 
antalet respondenter påverkade studiens kvalitet. En studie hade endast fyra respondenter, 
en annan tio och en elva. Vi gjorde dock bedömningen att alla dessa studier uppfyllde en 
medelhög kvalitet, då de hade en tydligt beskriven kontext samt väl motiverat urval. Vi 
diskuterade även det faktum att artiklarnas studier är gjorda i flera olika länder. Många av 
artiklarna kommer från USA, andra från England, Nederländerna, Norge, Australien, 
Kanada, Finland och Sverige. Vi anser att detta inte har haft någon betydelse för resultatet 
av patienternas upplevelse av empowerment inom eHälsa, då studierna är gjorda på 
eHälsoverktyg som inte är specifika för respektive lands sjukvårdssystem.  
 
Fyra stycken studiekamrater samt handledare läste och reflekterade över resultatet vi fick 
fram efter granskning av våra artiklar. Enligt Wallengren och Henricson (2012) är 
trovärdigheten en av delarna som avgör studiens vetenskapliga kvalitet, och för att öka 
trovärdigheten är det bra att låta utomstående personer kontrollera överensstämmelsen 
mellan teman och underteman. Vidare menar de att resultatet även tenderar att bli tydligare 
för en själv genom att berätta det för någon annan (Wallengren & Henricson, 2012). Efter 
att vi hade visat vårt resultat för studiekamrater och handledare framkom tre olika 
komponenter för patientens upplevda empowerment. Från början hade vi istället två 
övergripande områden; ehälsoverktyg och patientens upplevelse, men efter granskningen 
enades vi i att tre komponenter bättre sammanfattar resultatet.   
 
 
Slutsats   

Patienter upplever empowerment genom användandet av eHälsa. En känsla av kontroll, 
självförtroende samt kunskap och förståelse är återkommande komponenter för att uppleva 
empowerment genom användandet av olika eHälsoverktyg. Ett ökat empowerment genom 
eHälsa genererar större välbefinnande för patienten och kan vara en förutsättning för att få 
en personcentrerad omvårdnad. Det kan även leda till minskade kostnader för sjukvården. 
Dock bör barriärer som eventuella tekniska problem och patienters oförmåga att anpassa 
sig till tekniken tas hänsyn till vid utformning av eHälsa.   



 16     

Fortsatta studier   
 
Studierna som ligger till grund för resultatet i denna systematiska litteraturöversikt är alla 
gjorda i väl utvecklade länder. Förutsättningarna för att kunna använda eHälsa tror vi kan 
skilja sig för mindre utvecklade länder, där den tekniska utvecklingen inte är fullt lika 
utbredd och tillgänglig för alla, varför studier kring detta vore av intresse. Vi upplever även 
att det saknas forskning kring sjuksköterskans roll för patientens empowerment genom 
eHälsa. Att sträva efter patient empowerment är en viktig del i sjuksköterskans arbete anser 
vi, och med tanke på att eHälsa leder till upplevt empowerment vore det relevant att 
studera hur sjuksköterskan kan arbeta med detta. Vidare saknar vi evidens för 
sjuksköterskans upplevda empowerment inom eHälsa, då vi tror att de processer som visat 
sig generera empowerment för patienten även skulle kunna överföras till sjuksköterskan. 
  
Klinisk tillämpbarhet   
 
Inom omvårdnad kan patientens empowerment öka genom användning av eHälsa, och 
sjuksköterskan kan genom denna vetskap med fördel föreslå olika eHälsoverktyg för såväl 
patienten som för arbetsgivaren. Exempelvis skulle en sjuksköterska som arbetar på en 
diabetesmottagning kunna föreslå användning av en mobilapplikation för egenvård, där 
patienten får en överblick över sitt blodsocker. eHälsa kan skapa nya 
kommunikationsvägar för sjuksköterskan och patienten, där ett exempel är 
videokonferenser vid vård i hemmet. Vidare innefattar eHälsa att söka information och 
kunskap på internet, vilket resultatet av denna studie visar gagnar patientens 
empowerment. Detta kan tillämpas av sjuksköterskan, vars roll går från att vara expert till 
att mer vara som en stöttande coach i och med att patienten blir mer påläst.  
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 BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 
metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 
en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 
många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 
Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial ( CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 
en eller flera experimentgrupper. Är inte 
randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material 
och metoder inklusive behandlingsteknik. 
Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. Adekvata 
statistiska metoder. 

 
 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida 
kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 
antal patienter/deltagre och adekvata 
statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något 
som redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. Väl 
planerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material 
och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades 
perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals-
process; datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. 
Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 
data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 
* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 
otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 
Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 

 
Matris över inkluderade artiklar 

Författare 
År 
Land!

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Aardoom, J.J., 
Dingemans, A.E., 
Boogaard, L.H., Van 
Furth, E.F. 
 
2014, Nederländerna  

Internet and patient 
empowerment in 
individuals with 
symptoms of an eating 
disorder: A cross-
sectional investigation 
of a pro-recovery 
focused e-community 

Undersöka om och i 
vilken utsträckning 
empowerment-
genererande processer och 
utfall sker för personer 
med ätstörningssymtom 
som är delaktiga i en 
interaktiv e-plattform  

Kvantitativ 
enkätstudie 
online  

311 (85) Respondenterna uttryckte att de kände 
sig bättre informerade. Största 
anledningen till att de nyttjade 
plattformen var för att läsa om andras 
erfarenheter och för att hitta information.   

P 
I 
 

Bond, C.S.  
 
2014, England 

Telehealth as a tool for 
independent self- 
management by people 
living with long term 
conditions  
 

Utvärdera en 
telehälsoservice för 
människor med KOL 
implementerad av the 
Dorset Clinical 
Commissioning Group i 
södra England. 

Kvantitativ 
enkätstudie 
och kvalitativ 
intervjustudie 

n=29(5) 
Intervju 
 
n=118(70) 
Frågeformulär 

Patienterna ansåg att det var lätt att 
monitorera sig själva och följa upp sin 
sjukdom. Majoriteten kände sig mer 
involverade i sina sjukvårdsbeslut. 
Majoriteten tyckte även att det gav 
självförtroende för att hantera sin 
sjukdom och möjliggjorde för att bättre 
själv kunna ta hand om sin sjukdom och 
sin egenvård.  

P & K 
II 

Devi, R., Carpetner, 
C., Powell, J., Singh, 
S. 
 
2014, UK 

Exploring the 
experience of using a 
web-based cardiac 
rehabilitation 
programme in a 
primary care angina 
population: a 
qualitative study 

Undersöka patienters 
erfarenheter av att 
använda en ny 
webbaserad cardiac 
rehabilitation programme.  

Kvalitativ 
intervjustudie 

n=16(6) Patienterna upplevde att möjligheten att 
kunna kontakta sjukvårdspersonal när 
som helst bidrog till att de lättare kunde 
hantera sin sjukdom och symtom, vilket 
ledde till ökad kontroll och 
empowerment. Den ständiga tillgången 
till kontakt ledde även till psykologiskt 
välbefinnande och minskade 
missuppfattningar. Informationen som 
fanns i appen bidrog till att de kände sig 
informerade. 
 

K 
II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



III 
 

 
 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 
År 
Land!

Titel! Syfte! Metod! Deltagare 
(bortfall)!

Resultat! Typ 
Kvalitet!

Donnelly, L.S., 
Shaw, R.L. & van 
den Akker, O. 
 
2008, UK 

eHealth as a 
challenge to ‘expert’ 
power: a focus 
group study of 
internet use for 
health information 
and management 

Undersöka deltagares 
erfarenheter av att använda sig 
av eHälsa, och vad eHälsan 
har för betydelse när det 
kommer till att kunna hantera 
den egna hälsan. 

Kvalitativ 
intervjustudie 

n=16(0) Deltagarna beskrev att internet var ett 
verktyg i deras sjukvård för ökat 
empowerment. 
 

K 
I 

Frøisland, D.H. &  
Årsand, E. 
 
2015, Norge 

Integrating Visual 
Dietary 
Documentation in 
Mobile-Phone-
Based Self-
Management 
Application for 
Adolescents With 
Type 1 Diabetes 

Undersöka erfarenheter av 
empowerment genom att ha 
använt en mobilapplikation 
med inriktning på nutrition, 
för personer med diabetes typ 
1. 

Kvalitativ 
intervjustudie 

n=12(1) Deltagarna tyckte mobilapplikationen 
var användbar för att öka self-
management av sin diabetes. 
Deltagarna kände även ökat 
empowerment genom att snabbt kunna 
kontakta sjukvårdare när som helst. 
IKTn spelade en viktig roll för 
deltagarna för att bättre kunna hantera 
egenvården av sin sjukdom och förstå 
behandlingen. 
 

K 
II 

Gund, A., 
Sjöqvist, B.A., 
Wigert, H., 
Hentz, E., 
Lindecrantz, K., 
Bry, K.  
 
2013, Sverige 

A randomized 
controlled study 
about the use of 
eHealth in the home 
health care of 
premature infants 

Undersöka om användandet av 
videokonferenser och/eller en 
webapplikation ökar föräldrars 
tillfredsställelse av att vårda 
för tidigt födda barn i hemmet, 
samt om det minskar behovet 
av hembesök av vårdpersonal. 
Även sjuksköterskors attityder 
till användandet av verktygen 
studerades. 

Blandad design;  
en kvantitativ 
enkätstudie samt 
kvalitativ genom 
semi-
strukturerade 
intervjuer  

n=34 (0) Hembesök kombinerat med Skype-
kontakt med sjuksköterskan var högt 
uppskattat av familjerna och ledde till 
upplevt minskat behov av hembesök. 
Föräldrarna upplevde sig mer säkra på 
omvårdnaden i och med användandet 
av Skype och webapplikationen för 
insamling av data.  
 

RCT 
I 



IV 
 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 
År 
Land!

Titel! Syfte! Metod! Deltagare 
(bortfall)!

Resultat! Typ 
Kvalitet!

Harris, N., 
Beringer, A., 
Fletcher, M. 
 
2016, UK 

Families’ priorities 
in life-limiting 
illness: improving 
quality with online 
empowerment 

Utvärdera hur online-
verktyget MyQuality kan öka 
livskvaliteten för barn som 
får palliativ vård  

Blandad design;  
data av 
webbsideanvändande, 
Family empowerment 
scale vid start och 
efter 3 månader, semi-
strukturerade 
intervjuer 

n=33 (9) Studien indikerade att MyQuality är 
ett användbart verktyg; 
användarvänligt och att det ökar 
upplevelsen av empowerment för 
familjerna. Exempelvis gav det 
självförtroende att be om hjälp av 
sjukvården, känsla av kontroll, hjälp 
att organisera samt hjälp att urskilja 
barnets behov.  
 

P 
II 

Kirwan, M.,  
Vandelanotte, 
C., Fenning, A. 
& Duncan, M. J. 
 
2013, Australien 
 

Diabetes Self-
Management 
Smartphone 
Application for 
Adults With Type 
1 Diabetes: 
Randomized 
Controlled Trial  
 

Undersöka effekten av en 
smartphone app i 
kombination med ett 
textmeddelandesystem från 
en certifierad diabetes 
pedagog, för att förbättra den 
glukoskontroll och andra 
diabetesrelaterade utfall hos 
vuxna patienter med typ 1-
diabetes. 

Randomiserad 
kontrollerad studie 

n=72(19) Interventionsgruppen förbättrade sina 
HbA1c-värden efter 9-månader, 
jämfört med kontrollgruppen. 
 

RCT 
II 

McIlhenny, 
Guzic, Knee, 
Demuth & 
Roberts  
 
2012, USA 

Using technology 
to deliver 
healthcare 
education to rural 
patients 
 
 
 
 
 

Undersöka effekterna av en 
allmänt tillgänglig Internet 
informationsportal inom 
områdena diabeteskunskap, 
livskvalitet, åtgärder och self-
management. 

Klinisk kontrollerad 
studie 

n=98(40) Vid 6 månader visade 
interventionsgruppen signifikanta 
ökningar av sjukdomskunskap och 
blodsockerkontroll jämfört med 
kontrollgruppen.  
 

CCT 
II 



V 
  

 
 
 
Författare 
År 
Land!

Titel! Syfte! Metod! Deltagare 
(bortfall)!

Resultat! Typ 
Kvalitet!

Minatodani, D. E., Chao, 
P.J. & Berman, S.J. 
 
2013, USA 

Home Telehealth: 
Facilitators, 
Barriers, and 
Impact of Nurse 
Support Among 
High-Risk Dialysis 
Patients  

Att utvärdera värdet 
för patienter av att 
använda sig av ett 
själv-
monitoreringssystem 
i hemmet 
kombinerat med stöd 
från sjuksköterskan  

Blandad 
design med 
semistruktur
erade 
intervjuer 
och enkäter   

n=33(3) Patienterna uppskattade att monitoreringen 
gav dom en känsla av kontroll och att de 
upplevde de själva kunde hantera sin 
hälsosituation. De upplevde även en ökad 
motivation att ta hand om sin hälsa. Hinder 
visade sig vara teknikstrul eller att patienterna 
hade svårt att komma ihåg, kände sig för 
svaga, trötta eller sjuka för att själva kunna 
monitorera  

P 
I!

Seto, E.,  
Leonard, K. J., 

Masino, C., 

Cafazzo, J. A.,  
Barnsley, J. &, Ross, H. J.  
 
Kanada, 2010!

Attitudes of Heart 
Failure Patients 
and Health care 
Providers towards 
Mobile Phone-
Based Remote 
Monitoring  
!

Undersöka attityden 
till mobiliserad 
monitorerna hos 
patienter med 
hjärtsvikt och deras 
vårdgivare. 

Kvantitativ 
enkätstudie 
och 
kvalitativ 
intervjustud
ie  

n=100(6) 
n=36(0) 

Några av patienterna som använde 
mobilapplikationen beskrev att den var svår 
att använda (för t.ex. mindre tekniska & 
äldre). De andra tyckte applikationen var bra 
men att det inte skulle ersätta den personliga 
interaktionen. 
 

P & K 
I 

Tang, P. C., Overhage, J. 
M., Solomon Chan, A., 
Brown, N. L., Aghighi, B., 
Entwistle, M. P., Lui Hui, 
S., Hyde, S. M., Klieman, 
L. H., Mitchell, C. J., 
Perkins, A. J., Qureshi, L. 
S., Waltimyer, T. A., 
Winters, L. J. & Young, C. 
Y. 
2013, USA 

Online disease 
management of 
diabetes: Engaging 
and Motivating 
Patients Online 
With Enhanced 
Resources-
Diabetes 
(EMPOWER-D), a 
randomized 
controlled trial 

Att utvärdera en 
online disease 
management system 
för stöd för patienter 
med okontrollerad 
diabetes typ 2 

Randomiser
ad 
kontrollerad 
studie 

n=415(10) Efter de första 6 mån hade 
interventionsgruppen signifikant bättre 
diabeteskontroll än gruppen som fåra vanlig 
vård mätt med HbA1c. Interventionsgruppen 
hade signifikant bättre kontroll över LDL-
kolesterol efter 12 mån, jämfört med gruppen 
som vårt vanlig vård. 
 

RCT 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



VI 
 

 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet

Författare 
År 
Land!

Titel! Syfte! Metod! Deltagare 
(bortfall)!

Resultat! Typ 
Kvalitet!

Trondsen, M.V. 
 
2014, Norge 

Managing Everyday 
Life: A Qualitative 
Study of Patients’ 
Experiences of a 
Web-Based Ulcer 
Record for Home-
Based Treatment 

Utvärderar patientens upplevelse 
av att använda en internetbaserad 
ulcer record för egenvård i 
hemmet. 

Kvalitativ 
intervjustudie.  

n=4 (0) Patienterna kände att när de kunde 
kontakta sjukvårdare kände de 
kontroll och att de var involverade 
i sin sårvård tack vare 
applikationen. De kände även ökad 
autonomi och flexibilitet av att 
kunna bestämma när kontakten 
skulle ske.  
 

K 
II 

Van Uden-Kraan, 
C. F., Drossaert, C. 
H. C., Taal, E., 
Seydel, E. R., van 
der Laar, M. A. F. J. 
 
2009, 
Nederländerna  

Participation in 
online support 
groups endorses 
patients’ 
empowerment  

Studera i vilken utsträckning 
patienter upplever empowerment 
genom att vara med i 
supportgrupper online, samt vilka 
processer det är som i dessa 
grupper leder till empowerment  

Kvantitativ 
enkätstudie 
online  

n=528 (0) Respondenterna upplevde 
empowerment på flera olika sätt 
genom att delta i grupperna. De 
faktorer som bidrog mest var att de 
kände sig bättre informerade samt 
och dom fick ett ökat socialt 
välmående. Emotionell support, 
ökat socialt kontaktnät och mindre 
ensamhetskänsla var andra 
utkomster av supportgruppen.   
 

P 
I 

Young, H.,  
Miyamotn, S., 
Ward, D., 
Charmarm M., 
Tang-Feldman, Y. 
& Berglund, L. 
 
2014, USA 

Sustained Effects of 
a Nurse Coaching 
Intervention�via 
Telehealth to 
Improve Health 
Behavior Change in 
Diabetes 

Utvärdera fördelarna med nurses 
telehealth coahning för patienter 
med diabetes genom motiverande 
samtal  

Randomiserad 
kontrollerad 
studie 

n=121(20) Efter 9 månader hade 
interventionsgruppen signifikant 
bättre self-efficacy. De hade mer 
kunskap och en tendens att bättre 
klara av att hantera de 
psykologiska aspekterna av 
diabetes än kontrollgruppen. 
 

RCT 
I 



 

 


