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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Den ökade digitaliseringen inom hälso- och sjukvård medför en transformation av passiva 

patienter till aktiva hälsokonsumenter. Regeringen har presenterat en vision om att Sverige 

ska vara bäst i världen på eHälsa år 2025. För att lyckas ställs det krav på vården och 

sjuksköterskan i synnerhet som ska driva och säkerställa en hög nivå av personcentrerad 

omvårdnad för patienter och närstående. Därför är det av betydelse att belysa hur den 

personcentrerade omvårdnaden kan påverkas vid användning av eHälsa. 
 

Syfte  

 

Syftet med studien är att belysa hur personcentrerad omvårdnad kan påverkas vid 

användandet av eHälsa.  

 

Metod  

 

Metoden som valdes var allmän litteraturöversikt med databassökningar baserad på 15 

utvalda vetenskapliga artiklar som har klassificerats och analyserats i en innehållsanalys. 

 

Resultat 

 

Resultatet utmynnade i fyra återkommande teman. Resultatet visar att införandet av 

eHälsolösningar kan stärka kommunikationen mellan patient och vårdgivare. En 

kombination med eHälsa bidrar till att kontakten med vården hålls levande mellan de 

fysiska vårdmötena. eHälsolösningar bör vara baserad på individanpassad information och 

regleras efter patientens behov. Relationen mellan patient och vårdgivare bör vara 

etablerad innan en digital kommunikation kan bli jämställd med det fysiska mötet. 

eHälsa ger patienten en ökad delaktighet vilket medför mer makt till patienten och en mer 

symmetrisk balans i relation med vårdgivare vilket optimerar den personcentrerade 

omvårdnaden 

  
Slutsats 

 

Slutsatsen från studien var att personcentrerad omvårdnad kan påverkas vid användandet 

av eHälsa. Kommunikationen mellan patient och vårdgivare stärks och eHälsolösningar 

stärker partnerskapet genom ökad delaktighet. Kontakten mellan patient och vårdgivare 

hålls vid liv mellan de fysiska vårdtillfällena vilket stärker relationen. 
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INLEDNING  

Den digitala hälsosektorn och användandet av eHälsa växer explosionsartat världen över 

(Eysenbach, 2001). Den ökade digitaliseringen medför en transformation av passiva patienter 

till aktiva hälso-konsumenter, bättre medicinska resultat och betydande besparingar i 

samhällets vårdkostnader (Alami, Gagnon, & Fortin, 2017). eHälsa beskrivs som en plattform 

för att utbyta digital information för att uppnå och bibehålla hälsan (Socialstyrelsen, 2017). 

Regeringen har presenterat en vision om att Sverige ska vara bäst i världen på eHälsa år 2025. 

För att lyckas ställs det krav på vården och sjuksköterskan i synnerhet som ska driva och 

säkerställa en hög nivå av personcentrerad omvårdnad för patienter och närstående (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2017). Därför är det av betydelse att belysa hur personcentrerad 

omvårdnad kan påverkas vid användning av eHälsa. 
 

 

BAKGRUND 

eHälsa  

 

eHälsa innebär att utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsan 

(Socialstyrelsen, 2017). eHälsa kan ses som ett verktyg för att tillhandahålla sjukvård och 

omsorg till enskilda personer (Stowe & Hardings, 2010). eHälsa är ett brett begrepp som 

omfattar initiativ från mobila träningsapplikationer till stödsystem för professionen, från e-

recept till fullt utvecklade mobila applikationer (Ernst & Young AB, 2014). Enligt Ernst & 

Young AB (2014) har de olika initiativen inom eHälsa gemensamt att informationsteknik (IT) 

används i syfte att förenkla och förbättra hälso- och sjukvården, både för vårdtagare och 

vårdgivare.  

 

Ett begrepp som tas upp inom eHälsa är telemedicin vars definition är hälso- och sjukvård som 

genomförs på distans med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (Socialstyrelsen, 

2015). Ett växande och tämligen nytt område inom telemedicin är applikationer som används 

med hjälp av smarta mobila enheter. Användningsområden för applikationerna kan vara 

insamling av vitalparametrar samt att förbättra kompetensen för patienten gällande dennes 

sjukdom och tillstånd (Saner, 2013). Utmaningarna med applikationerna kan vara olika tillgång 

till mobilteknik, låg kunskap om hur applikationerna används samt integritets- och 

säkerhetsaspekter. Vid utveckling av dessa applikationer är det viktigt att ta hänsyn till olika 

nivåer av hälsokompetens samt olika kulturella och språkliga behov (Kim et al., 2017).  En 

studie av Ventura, Koinberg, Karlsson, Sawatzky och Öhlén (2016) visade å andra sidan att 

stödjande e-hälsoprogram inom cancervården används och hjälper de individuella patienterna 

oavsett ålder, kön, läskunnighet och sjukdomsstadie. För patienten kan evolutionen av eHälsa 

föra med sig fördelar som till exempel större flexibilitet och möjlighet att påverka vården men 

det finns även en nackdel att utvecklingen hotar den personliga integriteten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). I denna studie avses med eHälsa när digitala verktyg används 

mellan vårdgivare och vårdtagaren. Här innefattas följaktligen inte journalsystem och 

journalföring som används internt inom vården. Med eHälsotjänster och eHälsoplattformar 

avses här tjänster och plattformar som används i samband med eHälsa.  
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Användandet av eHälsa 

eHälsa är ett stort satsningsområde i Sverige vilket framgår i Sveriges Kommuner och 

Landstings vision om eHälsa (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017), där det framkommer 

att ambitionen är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och 

eHälsans möjligheter år 2025. Visionen stödjer Kommun och Landstingets arbete med att ge 

god och jämlik vård. För att nå visionen krävs det att medarbetare inom hälso- och sjukvård får 

rätt support kring utvecklingen och användandet av eHälsa (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2017). En kartläggning av trender och framgångsfaktorer, framtagen av Ernst & 

Young AB (2014) visar att digitaliseringen av sjukvården skapar möjligheter för patienten att 

bli mer aktiv i sin hälso- och sjukvårdsprocess tack vare att patienten aktivt hämtar men även 

delar information. Rapporten visar också att detta skapar en ökad delaktighet hos patienterna, 

de blir mer förberedda och pålästa inför mötet med vårdpersonalen. Den ökade delaktigheten 

för vidare med sig att patienternas motivation stärks. Däremot visar kartläggningen att det finns 

en risk med mer aktiva patienter. De kontrollerar inte alltid källor ordentligt vilket kan leda till 

felaktiga beslut. Detta kräver en noggrann kommunikation där vården kan vägleda patienten så 

att rätt information nås (Ernst & Young AB, 2014). Birkler och Dahl (2014) belyser att varje 

patient är unik och tar olika snabbt till sig nya digitala möjligheter, vissa tar snabbt till sig nya 

metoder medan andra är mer reserverade och ängsliga och kan behöva mer tid. De anser också 

att eHälsotjänster inte kommer att ersätta vårdpersonal utan bör ses som ett användbart 

komplement till en redan väl etablerad kommunikationsform (Birkler & Dahl, 2014). 

 

Kommunikation och Informatik 

Pinto, Caldeira och Martins (2017) menar att användandet av eHälsa förbättrar 

kommunikationen mellan patient, anhöriga och vårdteam, samt förbättrar tillgången till vård 

och akuta vårdtjänster för familjer. Deras studie visar även att partnerskapet mellan patient och 

vårdgivare inom avancerad slutenvård fördjupas tack vare att kommunikationen stärks vid 

användandet av eHälsotjänster. Enligt Lettieri et al. (2015) ökar tillgängligheten till information 

och kommunikation i sjukvården vid användandet av eHälsa.  
 

Informatik är läran om informationsbehandling vilket rör insamling, lagring, analys, 

representation, presentation, överföring och kommunikation av informationen (Sektionen för 

omvårdnadsinformatik, 2017). Omvårdnadsinformatik är vetenskap och praxis där information 

och lärdom inom omvårdnad samordnas med informations- och kommunikationsteknologi för 

att bidra till hälsa hos hela världens befolkning. eHälsa inriktar sig på hälsa som följd av 

omvårdnad med support av digital teknologi istället för att, som omvårdnadsinformatik, 

fokusera på tekniken (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är informatik (Sherwood & Barnsteiner, 2013). 

Denna kompetens innebär bland annat att en legitimerad sjuksköterska ska kunna använda och 

påbörja framtagandet av eHälsotjänster för att möta de krav som ställs i en mer och mer 

avancerad vård med inriktning på vårdtagaren och anhörigas kunnande och krav (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). 

 

Sjuksköterskans profession  

 

Den legitimerade sjuksköterskan har ansvar för att utföra individanpassad, god och säker vård 

utifrån en helhetssyn och med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskans 

profession innefattar att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och 

patientjournallagen (SFS 1985:562) är viktiga styrdokument, även om lagarna i första hand 

reglerar arbetsgivarens ansvar.  
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Sjuksköterskan är också ansvarig för funktioner som är kopplade till att lära ut till andra, 

administrera läkemedel, dokumentation, professionell utveckling och kollaboration med andra 

yrkesgrupper (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Sjuksköterskans professionella ansvar 

innehåller sex kärnkompetenser som skall verka som en riktlinje i sjuksköterskans arbete. 

Dessa inbegriper att ge personcentrerad och säker vård, informatik, samverka i team, bedriva 

och utveckla evidensbaserad vård, samt informera och undervisa patienter och närstående 

(Sherwood & Barnsteiner, 2013). Sjuksköterskans ansvar och skyldighet är att ge patienten 

möjlighet till delaktighet i vården genom att ge den informationen som krävs för samtycke till 

vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). I sjuksköterskans arbete ingår det också att ta 

hänsyn till patientens autonomi (självbestämmande), delaktighet i vården och de närstående 

samt verka för patientens känsla av sammanhang. Sjuksköterskan ska binda samman sin 

kliniska kompetens med en personcentrerad omvårdnad med målet att optimera patientens och 

dess närståendes livskvalitét. Autonomi beskrivs inom hälso- och sjukvård som patientens rätt 

till delaktighet i sin vård, samt vara med att fatta beslut kring sin egen vård och livssituation 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b). eHälsa är ett redskap som kan förstärka den 

personcentrerade vården och bör integreras i sjuksköterskans yrke (svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Van Houwelingen, Moerman, Ettema, Kort och Cate (2016) 

menar att eHälsa borde inkluderas i sjuksköterskeutbildningen då de legala krav och etiska 

omständigheter som användning av eHälsa för med sig är av största vikt att beakta för en trygg 

och säker implementering i sjukvården. 
 

Personcentrerad omvårdnad  

 

Enligt Morgan och Yoder (2012) står personcentrerad omvårdnad för ett holistiskt sätt att ge 

omvårdnad som är respektfull och individuellt anpassad samt att individen bjuds in för att öka 

delaktigheten i sin egen vård. Den personcentrerade omvårdnaden och partnerskapet i 

synnerhet innebär att patient, närstående och yrkesverksamma i vården, med utgångspunkt i 

patientens sjukdomshistoria och livssituation, skapar gemensamma mål och strategier för 

genomförande av patientens vård. Grunden ligger i relationen mellan patient och vårdgivare där 

patienten skall involveras till fullo i sin omvårdnad, och innebär att man tillskriver patienten 

både rättigheter och ansvar när det gäller den egna vården (Kirkevold, 2000). Personcentrerad 

vård är ett partnerskap mellan individer i behov av vård och professionella inom vården. De 

kunskaper och erfarenheter som patienter och närstående har ska lyssnas till på ett tillitsfullt 

och respektfullt sätt. Då personcentrerad omvårdnad syftar till patientens behov, vilja och mål 

kan det innebära att patientens självupplevda behov prioriteras före problem identifierade av 

sjukvårdspersonal (Price, 2006).  
 

Användandet av eHälsa ökar snabbt och det är av vikt att lyfta upp hur den nya tekniken bör 

appliceras för att upprätthålla personcentrerad vård. Utvecklingen medför att sjuksköterskor 

står inför nya behov och krav om de ska kunna arbeta personcentrerat. Sjuksköterskor i ledande 

roller har ansvar för att säkra att eHälsa stödjer en personcentrerad och säker vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Utmaningarna att hitta en eHälsoplattform som passar alla är de 

samma som inom den traditionella vården - varje patient och hens situation är unik. Om man 

kan ta till vara på denna unikhet inom eHälsa finns det en stor möjlighet att ge patienten en 

ökad känsla av egenkontroll som är en viktig del inom personcentrerad omvårdnad (Capello, 

Gaddi & Manca, 2014).  
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Partnerskap 

Joyce Travelbee, omvårdnadsteoretiker under 1960-talet, beskriver sin tes om vad som krävs 

för att optimera god omvårdnad för patienten som en interaktionsteori, eftersom hon anser att 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är grundläggande för god vård (Kirkevold, 

2000). Hindrande faktorer för ett fullgott partnerskap, som är den första komponenten i 

personcentrerad omvårdnad, beskrivs som brist på lagarbete, passivitet hos patienter och 

bristande kommunikation mellan vårdlag. Det finns både informella och formella aspekter av 

ett partnerskap. Informella aspekter omfattar närhet och mottaglighet hos vårdgivare och skapar 

en nära koppling och förtroende mellan vårdgivare och patient. När detta fungerar innebär det 

ett omsorgsfullt och respektfullt förhållande parterna emellan. En studie av Pinto at al. (2017) 

visar att partnerskapet mellan patient och vårdgivare inom avancerad slutenvård fördjupas tack 

vare användandet av eHälsotjänster. Formella aspekter upplevs annorlunda och inkluderar ett 

praktiskt samarbete mellan patient och vårdgivare såsom personliga mål, vårdplanering och 

dokumentation (Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall & Ringdal, 2017). En studie visar att en 

viktig faktor i partnerskapet var att patienten känner sig uppmärksammad, välinformerad och 

fick möjlighet att ställa frågor, däremot att gemensam dokumentation och vårdplanering inte 

var av lika stor betydelse för patientens upplevelse av ett fullgott partnerskap (Wolf et al., 

2017). 
 

Patientberättelsen 

Ekman et al. (2011) betonar att den andra komponenten i personcentrerad omvårdnad 

patientens personliga berättelse, är grunden till personcentrerad omvårdnad och en förutsättning 

för att ett partnerskap skall kunna utvecklas inom omvårdnad. Det personcentrerade synsättet 

på omvårdnad placerar personens egen uppfattning av hens sjukdomstillstånd som den centrala 

rollen i patientens omvårdnad. Fokus i berättelsens innehåll, enligt Ekman et al. (2011), är 

patientens upplevelse och tolkning av sitt tillstånd, hur symtomen påverkar det dagliga livet och 

vilka möjligheter patienten har i sin livssituation. Berättelserna ger underlag för den 

gemensamma vårdplaneringen, och kan i sig vara viktig för lindring av psykosomatiska 

symptom i samband med sjukdom, såsom ångest, oro och depression. Att få hjälp med att lyfta 

fram sina förmågor och se dessa som personliga resurser kan stärka patientens förmåga till 

egenvård, att bli ignorerad eller förminskad kan bidra till det motsatta (McCormack & 

McCance, 2006). Patienteberättelsen fångar patientens lidande i det vardagliga livet, medan ett 

medicinskt synsätt endast inriktar sig på diagnostisering och behandling av sjukdomen (Ekman 

et al., 2011). I en studie av Hatton, Chandra, Lucius och Ciuchta (2017) ansåg patienterna att 

deras vårdgivare tog in deras patientberättelse på ett likvärdigt sätt vid tillämpandet av 

eHälsolösningar som vid ett traditionellt fysiskt möte. 

 

Dokumentation 

Den tredje komponenten i personcentrerad vård är dokumentation av patientberättelsen och 

vårdplanen i patientens journal. Denna dokumentation ska vara levande, alltså ständigt ses 

över, samt vara tillgänglig för patienten och följa patienten genom vårdkedjan (Ekman et al, 

2011). All legitimerad personal och den personal som har förordnande att utöva visst yrke har 

skyldighet att föra journalanteckning för varje patient vid kontakt med vården, vid 

undersökningar och/eller behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Det är den 

enskilde ansvarige vårdpersonalen som bedömer vad som är väsentlig information att 

journalföra. Plikten att journalföra följer med professionen och syftar till att främja en hög 

patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården (SFS, 2010:659). En studie som bedrivits på 

Enköpings sjukhus visade att sjuksköterskor sparat upp till 50 minuter per arbetsdag genom att 

använda eHälsoplattform som i direkt anslutning till patienthändelsen (Cambio Healthcare 

systems). 
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Mötet mellan patient och vårdgivare  

 

Vårdmötet som skall ligga som en grund till partnerskap mellan patient och vårdgivare skall ses 

som ett tillfälle där verkligheten kan delas och partnerskap uppnås om ömsesidig öppenhet 

finns. Detta förutsätter en inställning att patient och vårdare har lika värde samtidigt som en 

vårdrelation beskrivs som asymmetrisk, eftersom mötet kommit till på grund av patientens 

behov av vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Vad som förespråkas är lyhördhet mot 

patienten, ömsesidig överenskommelse om mål och hänsyn gentemot patientberättelsen, vilket 

är en förutsättning för en personcentrerad vård. Patientens hälsa är beroende av att vårdaren 

behärskar praktiska färdigheter, har ett teoretiskt kunnande och av att vårdaren har en hållning 

som möjliggör partnerskap (Price, 2006). I samband med att samhället digitaliseras, finns det 

en förväntan hos vårdtagare att kunna få kontakt med vården på många olika sätt. Då kan 

eHälsolösningar, när det fysiska vårdmötet istället sker digitalt, vara ett bra komplement till 

vården. eHälsolösningar ger möjlighet för vården att möta patienterna där de befinner sig samt 

medför en ökad anpassningsbarhet (Vårdgivarguiden, 2017).  

 

Problemformulering 

 

Kirkevold (2000) menar att grunden för god omvårdnad ligger i relationen mellan individ och 

vårdgivare där individen skall involveras till fullo i sin vård. Joyce Travelbee (Kirkevold, 2000) 

menar att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är grundläggande för god vård 

medan mötet, där verklighet kan delas, framställs som avgörande för ett fullgott partnerskap 

mellan patient och vårdare. Socialstyrelsen (2015) definierar eHälsa som hälso- och sjukvård 

som med hjälp av informations- och kommunikationsteknik genomförs på distans. God vård 

genom digitalisering anses ha ett komplext samband med grundbegreppen i personcentrerad 

omvårdnad (Eysenbach, 2001). Därför anser författarna bakom studien att det är av intresse att 

belysa hur den personcentrerade vården kan påverkas vid användandet av eHälsa. 
 

 

SYFTE  

Syftet med studien var att belysa hur personcentrerad omvårdnad kan påverkas vid användandet 

av eHälsa. 

 

 

METOD 

Val av metod 

 

Metoden som valdes var allmän litteraturöversikt. Då den digitala hälso- och sjukvården har 

haft en utveckling som alltmer baseras på vetenskapliga rön är detta en bra metod för att få en 

översiktsbild av forskningsläget. Rosén (2012) menar att en allmän litteraturöversikt är en 

lämplig metod för att skapa en samlad bild och sammanställning av ett avgränsat område. 

Huvudsyftet med metoden är att integrera vetenskapliga fakta för att summera vad som är 

kartlagt och vad som fortfarande behöver forskas kring (Polit & Beck, 2014). eHälsa är ett 

ämne där forskningen går snabbt framåt och ny kunskap tillkommer kontinuerligt. Granskär 

och Höglund-Nielsen (2008) menar att litteraturstudie lämpar sig då ett visst område snabbt 

utvecklats med ny kunskap.  
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Urval 

 

Inklusionskriterier för studien var att samtliga artiklar var referentgranskade, även så kallad 

peer reviewed. Publikationerna ska vara kvalitetsgranskade av ämnesexperter och publicerade i 

en vetenskaplig tidskrift innan de accepterats för publicering, detta försäkrar att forskningen 

håller hög standard (Rosén, 2012). Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara 

skrivna på svenska och engelska för att undvika misstolkningar som är språkrelaterade (Polit 

och Beck, 2014). I studien valdes primärkällor, vilket innebär att artikeln är skriven av den 

person som genomfört undersökningen. Detta ökar tillförlitligheten på studien (Polit & Beck, 

2014). Resultatet baseras på artiklar med kvalitativ design. Rosén (2012) anser att 

litteraturstudier bör begränsas till antingen kvalitativa eller kvantitativa artiklar. 
 

Artiklar äldre än fem år har exkluderats då eHälsa är ett omväxlande och snabbt framskridande 

ämne. Artiklar äldre än fem år har då bedömts som mindre relevanta för denna studies syfte 

som skall beskriva hur dagens användning av eHälsa kan påverka den personcentrerade 

omvårdnaden. De flesta artiklar yngre än ett år har inte fått någon MeSH-term tilldelade i 

PubMed, och därför gjordes en sökning utan MeSH-termer för artiklar publicerade det senaste 

året (2017-02-01). I detta arbete är studier som berör journalsystem och journalföring 

exkluderade då dessa definitioner av eHälsa faller utanför problemområdet.  

 

Datainsamling  

 

Datainsamlingen pågick under hela februari månad år 2018. De databaser som användes i 

sökningen var Cumulative Index for Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och 

PubMed, då dessa databaser innehåller omvårdnadsforskning (Karlsson, 2012). PubMed är den 

största medicinska databasen och innehåller vetenskapliga artiklar inom medicin, omvårdnad 

och odontologi. För sökning i PubMed används MeSH-termer (Medical Subject Headings), för 

att översätta begrepp till medicinska termer. CINAHL är också en databas som innehåller 

referenser inom omvårdnad och medicin. Här finns artiklar som inte alltid går att finna i 

PubMed trots att PubMed som databas är större. CINAHL använder engelska som sökspråk och 

det går inte att hitta svenskspråkiga artiklar men det går att hitta artiklar skrivna av svenska 

forskare som behandlar svenska förhållanden inom medicin och omvårdnad (Polit & Beck, 

2014). 

 

Databassökning 

Databassökningen inleddes med en bred sökning i databaserna på begreppen eHälsa och 

personcentrerad omvårdnad var för sig för att få en uppfattning om ämnets relevans och forskning 

på området. Svensk MeSH, Karolinska Institutets verktyg för ämnesordlista, användes sedan för att 

kontrollera att rätt engelskt begrepp användes för studiens syfte. Sökningen i svensk MeSH 

genererade en ändring i sökordet eHälsa då begreppet i svensk MeSH-term översätts till 

Telemedicine vilket var det begrepp som vidare användes i kombination med eHealth i sökningarna 

i PubMed. Personcentrerad omvårdnad, som är studiens andra nyckelbegrepp, översattes enligt 

svensk MeSH till Patient-centered care, vilket användes i sökningarna i PubMed.  

 

Sökningarna i PubMed och CINAHL gjordes på begreppen eHealth, telemedicine, telenursing, 

mobile health, telehealth samt mobile applications för att en bred sökning inom ämnet skulle nås, 

dessa begrepp lades i en gemensam sökgrupp. I PubMed användes Mesh-termer för begreppen 

telemedicine, telenursing samt mobile applications och fritextsökning för övriga begrepp. För att få 

med artiklar som berör samtliga begrepp användes OR mellan orden vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2016) används vid databassökningar där fler än ett begrepp används.  
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För att få med personcentrerad omvårdnad, studiens andra nyckelbegrepp, kombinerades detta 

begrepp till den gemensamma sökgruppen. I detta fall valdes AND för att få med artiklar relaterade 

till både eHälsa och personcentrerad omvårdnad. Att använda AND i sökning avgränsar sökningen 

ytterligare enligt Forsberg och Wengström (2016). Under sökningen gjordes en översikt av 

artiklarnas rubriker och abstrakt för att se om en mer förfinad sökning behövde tillföras relaterat till 

studiens syfte om personcentrerad omvårdnad vid användandet av eHälsa. För att smalna av 

sökningen ytterligare kombinerades begreppen i den gemensamma sökgruppen med begreppet 

Nurse-patient relations. Resultatet av databassökningen, samt när MeSH termer använts, framgår av 

tabell 1.  
 

Tabell 1. Valda sökordskombinationer vid databassökning i PubMed och CINAHL. 

Databas 

Datum 

Sökord 

 

Antal 

träffar 

Antal 

Lästa  

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

20180209 

(eHealth OR telemedicine [MeSH Terms] 

OR telenursing [MeSH Terms] OR mobile 

health OR telehealth OR mobile 

applications [MeSH Terms]) AND 

((“patient-centered care”) [MeSH Terms]) 

113 68 12 4 

PubMed 

20180209 

(eHealth OR telemedicine [MeSH Terms] 

OR telenursing [MeSH Terms] OR mobile 

health OR telehealth OR mobile 

applications [MeSH Terms]) AND 

((Nurse-patient relations [MeSH Terms]) 

 

42 

 

7 2 1 

PubMed 

20180216 

(eHealth OR telemedicine OR telenursing 

OR mobile health OR telehealth OR 

mobile applications) AND (patient-

centered care) 

117 63 19 3 

PubMed 

20180216 

(eHealth OR telemedicine OR telenursing 

OR mobile health OR telehealth OR 

mobile applications) AND (Nurse-patient 

relations)  

 

10 9 

 

4 3 

CINAHL 

20180216 

(Telehealth OR Telemedicine OR 

telenursning OR eHealth OR mobile 

health) AND (Nurse-patient relations) 

 

10 8 2 2 

 
Totalt antal före manuell sökning: 292 155 39 13 

 

 

Manuell sökning 

Forsberg och Wengström (2016) menar att en manuell sökning är ett bra sätt att utvidga 

sökningen på för att hitta relevanta artiklar för en studie. För att öka antalet relevanta artiklar 

gjordes en manuell sökning ur referenslistorna på tidigare examensarbeten som var relevanta 

utifrån studiens syfte. På detta sätt hittades två artiklar som båda innehöll relevant forskning 

inom eHälsa och omvårdnad (Minatodani, Chao & Berman, 2013; Zulman et al., 2015). 

Examensarbetena som användes i den manuella sökningen återfanns via Digitala Vetenskapliga 

Arkivet (DIVA). 

 

  



 8 

Databearbetning  

 

När ett hanterbart antal träffar uppnåtts i databassökningen, baserat på urvalskriterier för 

studien, lästes artiklarnas titel och syfte (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2017). Om artikelns titel överensstämde med studiens syfte lästes hela abstraktet, och för de 

abstrakt som var kopplade till syftet lästes hela artikeln, först var och en för sig och sedan lästes 

artiklarna tillsammans. Forsberg och Wengström (2016) poängterar att de vetenskapliga 

artiklarna hela tiden ska bearbetas utifrån syftet, varför det vid genomläsningen reflekterades 

över hur artikelns resultat belyser hur den personcentrerade omvårdnaden påverkas vid 

användandet av eHälsa. För att bedöma de vetenskapliga artiklarna, användes Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga A) för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker 

och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). Detta 

utmynnade i 15 antal artiklar med fem artiklar nivå I och tio artiklar med nivå II. Detta anses 

tillförlitligt enligt Rosén (2012). Därefter placerades de artiklar som ansågs svara mot syftet i 

en matris (Bilaga B). Sammanlagt inkluderades 15 artiklar genom databassökning och två 

manuella sökningar. 

 

Dataanalys  

 

Analysen utfördes som en innehållsanalys för att få en känsla för helheten och  

sammanhang. Denna typ av analys används för att sammanställa resultat från flera artiklar på 

ett överskådligt sätt (Kristensson, 2014). Artiklarna lästes inledningsvis ett flertal gånger och 

vid genomgången markerades de likheter, olikheter och teman som beskrev den 

personcentrerade omvårdnadens påverkan av eHälsa. Detta är enligt Kristensson (2014)  ett bra 

sätt för att uppnå objektiv syn över vilka nyckelord, teman, styrkor och svagheter respektive 

artikel har. Dessa markeringar fördes sedan in på ett separat dokument som användes till grund 

för att diskutera och ta fram huvudteman som bäst svarade mot syftet och som återkom i större 

delen av artiklarna. Detta är, enligt Kristensson (2014), en lämplig metod för att strukturera 

information. 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2013) föreskiver etiska regler 

för forskning på människor och har varit en central utgångspunkt under studien. Det innebär att 

det är forskarens plikt att ta hänsyn till forskningsdeltagarnas integritet, värdighet, 

självbestämmanderätt, och privata uppgifter, och inte utsätta deltagarna för psykisk eller fysisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2017).

 

I Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) regleras vidare att forskningsdeltagarnas skall ge 

informerat samtycke i den mån de själva har möjlighet, om det finns ett fysiskt hinder eller om 

deltagarna inte är mentalt kapabla att ge informerade samtycke skall det istället ges av en 

behörig ställföreträdare (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt Forsberg och Wengström (2016) kan 

samtycke ges från anhörig eller gode man. Hälften av de studier som utgjorde resultatet för 

denna litteraturöversikt rapporterades ha genomgått etisk prövning och fått etiskt 

godkännande.  
  

I de studier som låg till grund för resultatet i denna litteraturöversikt hade tio av artiklarna 

tydligt rapporterat avseende informerat samtycke.  
 

  



 9 

Artiklarna som ligger till grund för resultatet är samtliga lästa ett flertal gånger för att undvika 

misstolkning av innehållet. Det finns etiska överväganden genom hela studien, såsom våra egna 

fördomar och värderingar gällande användning av eHälsa inom hälso- och sjukvården samt 

inhämtandet av andras åsikter och värderingar om ämnet. Detta har gjorts genom att artiklarna 

har studerats genom ett objektivt perspektiv och artiklar som både talar för- och emot syftet har 

presenterats. Enligt Forsberg & Wengström (2016) ökar det trovärdigheten i studien. 
 

 

RESULTAT 

Resultaten presenteras efter framkomna teman: Kommunikation mellan patient och vårdgivare, 

Individanpassad information, Relationen mellan patient och vårdgivare samt Ökad delaktighet. 

Med vårdgivare menas i resultatet sjuksköterskor och läkare. 
 

Kommunikation mellan patient och vårdgivare  

 

Införandet av eHälsolösningar kan, enligt vårdgivarna i studier, stärka kommunikationen 

mellan patient och vårdgivare (Bishop, Press, Mendelsohn, & Casalino, 2013; Denneson, 

Cromer, Williams, Pisciotta & Dobscha, 2017; Macdonald et al., 2018). Vissa vårdgivare ser 

att införandet av elektronisk kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare till och med är 

ett måste vid personcentrerad omvårdnad (Bishop et al., 2013).  
 

Deltagarna i studien gjord av Lillibridge och Hanna (2015) saknade dock den fysiska kontakten 

och den empatiska beröringen som endast kan uppnås vid ett fysiskt möte. Familjer med för 

tidigt födda barn föredrog att ringa till sjuksköterskan på telefonen framför att kommunicera 

via en internetbaserad applikation, då telefonlösningen ansågs enklare samt att de fick snabbare 

svar (Gund et al., 2013). Vårdgivarna i en andra studier ansåg att kommunikation via 

eHälsotjänster kan skapa en orealistisk förväntan att patienterna ska få kontakt med vården 

omedelbart vilket i sin tur skapar ett missnöje när förväntningarna inte uppfylls (Bishop et al., 

2013; Macdonald et al., 2018). 
 

Vissa vårdgivare och patienter föredrog en kombination av traditionell kommunikation med 

fysiska möten och eHälsolösningar med elektronisk kommunikation (Cranen, Groothuis-

Oudshoorn, Vollenbroek-Hutten & IJzerman, 2017; Flynn, Gregory, Makki & Gabbay, 2009; 

Koopman et al., 2014). Familjerna i en studie av Flynn et al. (2009) uppskattade kombinationen 

av den ständiga kontakten med sjukvården som eHälsolösningen medförde och de fysiska 

hembesöken av sjuksköterskan.  
 

Vårdgivare till patienter med multipel skleros tillstyrker att de upplever viss svårighet med att 

rekommendera mobila hälsotjänster då de inte kan säkerställa nyttan för patienterna (Giunti, 

Kool, Rivera Romero, & Dorronzoro Zubiete, 2018). Kommunikationen kring fördelarna med 

att använda Ehälsa upplevs också som bristfällig enligt patienterna i en studie gjord av Flynn et 

al. (2009). När det gäller patientundervisning ansåg patienterna, men inte sjuksköterskorna, att 

det brast i patientundervisningen gällande implementering och hantering av digital utrustning i 

hemmet (Bond, 2014). 
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Individanpassad information  

 

I en studie av Macdonald et al. (2018) var vårdgivarna entusiastiska över hur välinformerade 

patienter bidrar till bättre hälsoresultat. Både vårdgivare och patienter betonar därtill att 

informationen kring eHälsolösningar bör vara personlig samt anpassad efter patientens behov 

för att nå ett framgångsrikt resultat (Davoody, Koch, Krakau, & Hägglund, 2016; Giunti et al., 

2018; Raval et al., 2017). Olika åldersgrupper har dessutom olika förväntningar och 

uppfattningar om vad en personlig eHälsolösning är (Raval et al., 2017). När det gäller 

patienter som vårdats för stroke är det viktigt att ehälsolösningen anpassas utifrån var patienten 

befinner sig i sin sjukdomsprocess samt att lösningen förändras allt eftersom patientens 

sjukdomserfarenhet och behov av information ändras (Davoody et al., 2016).  
 

Patienter med kroniska sjukdomsbesvär med upprepat behov av sjukvård använder 

eHälsolösningar som en huvudsaklig källa till information. Dessa patienter måste ofta upprepa 

informationen kopplad till deras sjukdom till olika vårdinstanser och då förenklar 

eHälsolösningarnas informationshantering det dagliga livet för dessa patienter (Zulman at al., 

2015) 

 

Fördelen med användandet av eHälsa kopplat till information är att huvudparten av faktan 

lagras vilket ger en möjlighet att gå tillbaka och se vad som kommunicerats, medan det är en 

risk att det som till exempel sägs på telefon eller i ett möte försummas eller glöms bort (Bishop 

et al., 2013). 

 

Relation mellan patient och vårdgivare  

 

Hur relationen påverkas vid användandet av eHälsa framgår i en studie där vårdgivare inom 

rehabilitering anser att de kan bygga starka relationer med patienter över telefon genom att 

använda ett personcentrerat angreppssätt. Studien visar vidare att patienterna, vars 

telefonsamtal var mer personcentrerade, var mer benägna att rapportera ett starkare förhållande 

till deras vårdgivare (Muller, Kirby, & Yardley, 2015).  

Lillibridge och Hanna (2015) presenterar ett resultat som styrker vikten av att relationen mellan 

patient och vårdgivare bör vara etablerad innan en digital kommunikation kan bli jämställd med 

det fysiska mötet. Barbosa och Silva (2017) visar att svårigheter med förtroende, viljan att 

etablera ett partnerskap och brister i lagarbete kan uppkomma om en relation inte är etablerad 

innan införandet av eHälsa.  

Deltagarna i en av studie visade oro över hur relationen mellan vårdgivare och patient skall 

påverkas då de anser att den inte kan ersättas av teknologi (Giunti et al., 2018).  

 

Ökad delaktighet 

 

Patienterna anser att användandet av eHälsolösningar skapar medansvar, delaktighet och 

kontroll vilket i sin tur leder till att gemensamma beslut fattas tillsammans med vårdgivaren 

(Denneson et al., 2017; Koopman et al., 2014; Macdonald et al., 2018; Minatodani et al., 2013, 

Raval et al., 2017; Zulman et al., 2015).  Studier visar att för patienter med kroniska sjukdomar, 

kan eHälsa ge en bättre förståelse för deras sjukdomssituation och underlätta medicinsk 

rådgivning, vilket påverkar patienters följsamhet (Macdonald et al., 2018; Zulman et al., 

2015).  Många vårdgivare upplevde att patienternas ökade tillgång till information relaterat till 

deras sjukdom, medförde att makten mellan dem och patienten blev mer i balans och att 

relationen blev mer symmetrisk vilket i sin tur stärker den personcentrerade omvårdnaden 

(Denneson et al., 2017).  
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I en studie på hur eHälsa kan hjälpa patienter med multipel skleros i deras aktiva liv, beskrivs 

vikten av att sätta tydliga mål utifrån patientens berättelse med korrekt återkoppling. Det var 

speciellt viktigt för att kunna förstå när personerna gjorde framsteg i sin fysiska utveckling, då 

den subjektiva upplevelsen inte alltid stämde överens med det faktiska resultatet (Giunti et al., 

2018). Patienter i en annan studie upplevde att de inte blivit involverade i att sätta mål vilket 

hämmade förståelsen för nyttan med den digitala utrustningen i hemmet (Bond, 2014). 
 

Studier visar att patienter uppskattar att kontakten med vården hålls levande mellan de fysiska 

vårdmötena (Bishop et al., 2013; Bond, 2014). Denna kontinuerliga kontakt medför att både 

patient och vårdgivare är mer förberedda inför själva fysiska mötet (Bishop et al., 2013). Den 

förstärkta kontakten med vården medförde, enligt deltagarna, att deras självförtroende kring att 

hantera sin egen sjukdom ökade (Bond, 2014). 
 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur den personcentrerade omvårdnaden kan 

påverkas vid användandet av eHälsa.  

 

Resultatet visar att kommunikation mellan patient och rådgivare kan stärkas vid användandet av 

eHälsolösningar (Bishop et al., 2013; Denneson et al., 2017; Macdonald et al., 2018). Resultatet 

visar vidare att vårdgivare till och med hävdar att elektronisk kommunikation är ett måste om 

man ska kunna förse patienterna med personcentrerad omvårdnad (Bishop et al., 2013). 

Kommunikationen mellan patient och rådgivare är en central del i patientens vård och i 

personcentrerad omvårdnad (Ekman et al., 2011). Enligt Joyce Travelbees interaktionsteori 

(Kirkevold, 2000) är lagarbete och kommunikation grunden för god vård. Pinto et al. (2017) tar 

upp att den förbättrade kommunikationen som uppkommer tack vare införandet av eHälsa 

förstärker partnerskapet mellan patient och vårdgivare vilket i sin tur gör omvårdnaden mer 

personcentrerad. Den stärkta kommunikationen mellan patient och rådgivare som 

eHälsolösningar medför påverkar således den personcentrerade omvårdnaden positivt.  

 

Majoriteten av de deltagande sjuksköterskorna i en studie av Giunti et al. (2018) upplever dock 

svårigheter med att kommunicera fördelarna kring eHälsotjänster då de inte kan säkerställa 

nyttan för patienterna och att de anser att det inte finns tillräckligt mycket evidens inom 

området. Tydligare kunskapsutveckling behövs inom digital hälso- och sjukvård då en viktig 

del av sjuksköterskans kärnkompetens är informatik, vilket innebär att sjuksköterskan ska 

kunna hantera eHälsotjänster för att möta patienten och hens anhörigas behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). Resultatet från denna studie visar dock att det brister i själva 

patientundervisningen vid införandet av eHälsotjänster samt att kommunikationen om 

fördelarna med tjänsterna är knapphändig (Bond, 2014; Flynn et al., 2009). Risken med den 

otillräckliga patientundervisningen samt sjuksköterskans bristande kompetens och 

kommunikation är att det skapas en orealistisk förväntan hos patienterna vilket i sin tur kan 

skada partnerskapet mellan de två parterna.  

 

Enligt resultatet bör informationen kring eHälsolösningar vara individanpassad utifrån 

patientens behov för att nå ett framgångsrikt resultat (Davoody, Koch, Krakau, & Hägglund, 

2016; Giunti et al., 2018; Raval et al., 2017). Engagemang och lagarbete mellan patient och 

vårdgivare fås genom att patienterna har möjlighet att själva hantera eHälsotjänster och ta del 

av informationen rörande deras egen hälsa. För att detta skall ge fullgott resultat krävs det 

individuella anpassningar av systemen, flexibilitet och engagemang från vårdgivaren (Davoody 

et al., 2016; Giunti et al., 2018; Raval et al., 2017). Att informationen behövs göras 

individanpassad belyses även av Birkler och Dahl (2014) som menar att varje individ är unik 

och tar olika snabbt till sig nya digitala möjligheter.  
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Enligt Morgan och Yoder (2012) står personcentrerad omvårdnad för ett holistiskt sätt att ge 

omvårdnad som är just individuellt anpassad samt att individen bjuds in för att öka 

delaktigheten i sin egen vård. Att förse patienten med individanspassad vård är dessutom en del 

av den legitimerade sjuksköterskans ansvar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a), vilket går 

att uppnå med eHälsa om informationen som lösningarna är baserade på är anpassad utifrån 

patienten. 

 

Grunden för personcentrerad omvårdnad ligger i relationen mellan patient och vårdgivare där 

patienten skall involveras till fullo i sin omvårdnad vilket innebär att man tillskriver patienten 

både rättigheter och ansvar när det gäller den egna vården (Kirkevold, 2000).  De formella 

aspekterna av personcentrerad omvårdnad som grundas i ömsesidig målsättning, vårdplanering 

och dokumentation, är enligt resultatet väl fungerande när det kommer till hur den 

personcentrerade omvårdnaden kan påverkas av eHälsa (Bond, 2014; Chao & Berman, 2013). I 

resultatet framhävs att en väl etablerad relation via fysiskt möte mellan patient och rådgivare 

före införandet av eHälsa är grunden för en god relation (Barbosa & Silva, 2017). Deltagarna i 

en studie av Lillibridge och Hanna (2015) uppgav att de saknade den fysiska kontakten och den 

empati som de menar endast kan uppnås vid ett fysiskt möte. Detta visar betydelsen av de 

informella aspekterna av personcentrerad omvårdnad, som omfattar närhet och mottaglighet 

hos vårdgivarna och bidrar till ett respektfullt förhållande parterna emellan (Oxelmark et al., 

2017). Vårdgivare i en studie av Denneson et al. (2017) ansåg att patienternas ökade tillgång 

till information kopplat till deras sjukdom, medförde att makten mellan dem och patienten blev 

mer i balans. Relationen blev mer symmetrisk vilket i sin tur stärker den personcentrerade 

omvårdnaden. Deltagarna i en studie av Giunti et al. (2018) visade däremot oro över hur 

relationen mellan vårdgivare och patient kan påverkas då de anser att den inte kan ersättas av 

teknologi. Svensk sjuksköterskeförening (2012) anser att eHälsa kan verka som support med 

digital teknik för att utgöra ett bra komplement till den fysiska vården. 

 

Denna studie visar att relationen mellan patient och vårdgivare påverkas av införandet av 

eHälsolösningar. Vissa patienter föredrar den fysiska personliga kontakten med vårdpersonalen 

medan andra anser att det går att etablera ett partnerskap mellan vårdgivare och patient, 

framförallt om en relation är etablerad i fysiska möten sedan tidigare.   

 

Slutligen åskårdliggör resultatet att användandet av eHälsolösningar ger patienterna en ökad 

delaktighet i sin egen sjukdomssituation. Denna delaktighet leder i sin tur till att gemensamma 

beslut fattas tillsamman mellan patient och vårdgivare (Denneson et al., 2017; Koopman et al., 

2014; Macdonald et al., 2018; Minatodani et al., 2013; Raval et al., 2017; Zulman et al., 2015). 

Den digitala kommunikationen presenteras i resultatet som en av de faktorer som hos patienter 

skapar trygghet och känslan av att ständigt vara sedd och omhändertagen. Detta förklarades 

enligt Bond (2014) som anledningen till patienternas ökade självförtroende kring sin egen 

sjukdom.  

 

Resultatdiskussionen ovan visar att faktorer som påverkar den personcentrerade omvårdnaden 

vid användandet av eHälsa är kommunikationen mellan patient och vårdgivare, hur väl 

informationen som används individanpassas, hur relationen mellan patient och vårdgivare 

uppfattas samt patienternas ökade delaktighet. 
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Metoddiskussion  

 

I denna studie, om hur den personcentrerade omvårdnaden kan påverkas vid användandet av 

eHälsa, valdes litteraturöversikt som metod. Denna metod valdes då författarna önskade få en 

bred bild över forskningsläget inom ämnet eHälsa. Enligt Polit och Beck (2017) är en 

litteraturöversikt en objektiv sammanställning av forskning som ger en bred överblick inom ett 

specifikt ämne. Valet av litteraturöversikt resulterade i att syftet besvarades av en 

sammanställning av 15 vetenskapliga artiklar, vilka samtliga granskades och bedömdes utifrån 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg et al. 

(1999) och Willman et al. (2016). Forsberg och Wengström (2016) menar att tillräckligt antal 

studier av god kvalitet måste finnas för att bedömningar och slutsatser ska kunna dras genom 

en litteraturöversikt. Resultatet är baserat på fem artiklar med nivå I och tio artiklar med nivå II 

(Bilaga B) vilket är en god nivå då begreppet eHälsa har en bred och svårtolkad definition 

(Rosén, 2012). Socialstyrelsen (2017) beskriver eHälsa som en plattform för att utbyta digital 

information för att uppnå och bibehålla hälsa, medans Stowe och Hardings (2010) menar att 

eHälsa kan ses som verktyg för att tillhandahålla sjukvård och omsorg till enskilda personer. 

För att begränsa sökningarna och undvika misstolkningar kring vad eHälsa är, valdes att 

exkludera journalprogram och system som hör därtill. Då eHälsa är ett digitalt ämne under 

ständig utveckling exkluderades artiklar äldre än fem år då äldre artiklar kan sakna relevansen 

som efterfrågas i denna studie (Forsberg & Wengström, 2016). Artiklar som var yngre än ett år 

och ej hunnit få någon MeSH-term var högst relevant att ta med, varvid sökning av artiklar i 

PubMed gjordes utan MeSH-termer vid två sökningstillfällen. Att inhämta kunskap om 

databassökning och dess komplexitet, för att undvika att missa viktig forskning, har varit en 

styrka genom studien. Under databassökningen upptäcktes att yngre artiklar gav desto högre 

kvalité och mer relevans för studiens syfte. Detta tolkades som att forskningen inom eHälsa och 

omvårdnad är ett tämligen nytt område inom omvårdnadsforskning. Det visade sig också under 

arbetet med bakgrunden att en teoretisk referensram om kommunikation via eHälsolösningar 

var svårt att finna. 

 

Forsberg och Wengström (2016) belyser att syftet hela tiden ska vara en riktlinje vid val av 

artiklar och att det genomgående skall reflekteras över hur artikelns resultat belyser hur den 

personcentrerade omvårdnaden påverkas vid användandet av eHälsa. För att säkerställa ett 

systematiskt arbete mot studiens syfte, var syftet alltid i fokus och materialet till studien 

granskades utefter syftet och dess områden, eHälsa och personcentrerad omvårdnad. Detta 

resulterade i att relevant material för studien lyckades samlas in under hela arbetets process. 

För att besvara syftet med denna studie söktes de vetenskapliga artiklarna i databaserna 

PubMed och CINAHL. Sökningen hade kunnat utvidgas till andra databaser för att enligt 

Henricson (2012) öka möjligheterna att hitta relevanta artiklar. 

Databassökningen inleddes med sökningar på begreppen eHälsa och personcentrerad 

omvårdnad, begrepp som sedan kom att ändras då de korrekta MeSH-termerna visade sig vara 

telemedicine samt patient-centered care. Trots att rätt MeSH-termer användes och att mycket 

tid lagts på sökning i databaserna, PubMed och CINAHL, var det en utmaning att hitta artiklar 

som kunde användas för att besvara syftet. Utmaningen har varit att begreppet eHälsa är ett 

begrepp som definieras olika utifrån i vilket sammanhang det presenteras och som innefattar 

många olika system, funktioner och tekniska applikationer. Analysen av detta är att begreppet 

eHälsa och telemedicin befinner sig under utveckling och att framtiden kommer att utvisa vad 

som kommer att definieras som eHälsa då utvecklingen av digital hälsa går mycket fort framåt.  

Studiens andra bärande begrepp, personcentrerad omvårdnad, är dock brett representerat i 

forskningen, men sällan i kombination med eHälsa, vilket gjorde att mycket fokus fick läggas 

på att hitta liknande återkommande teman i artiklarna. Rosén (2012) anser att en litteraturstudie 
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skall baseras på antingen kvalitativ eller kvantitativa data och att en mix av dessa bör undvikas. 

I denna studie har då endast resultat från kvalitativa studier inkluderats. Tre av dessa artiklar 

(Bond, 2014; Giunti et al., 2018; Koopman et al., 2014) har dock en mixad design men 

resultatet som använts från dessa studier är baserade på den kvalitativa metoden. 

För att säkerställa kvalitéten på artiklarna granskades dessa var för sig och sedan diskuterades 

klassificeringen tillsammans, vilket enligt Henricson (2012) bör göras innan studien går vidare. 

Under värderingen i dataanalysen framkom att några inkluderade artiklar inte var etiskt 

granskade. Det valdes ändå att gå vidare med dessa artiklar då en bedömning gjordes att studien 

var av sådan design att risken var låg för etiska dilemman. 

Under ansatsen av studien diskuterades partnerskapet som övergripande tema, men under 

arbetet med dataanalysen och efterföljande handledningstillfällen togs ett beslut om att fyra 

komponenter sammanfattar resultatet på ett tydligare sätt. De teman som var tydligt 

återkommande i resultatet var kommunikation, information, relation och delaktighet. 
 

Författarna bakom studien hade en positiv inställning till att använda eHälsotjänster inom 

sjukvården. För att detta inte skulle påverka dataanalysen och sedermera resultatet har andra 

studenter i kursen läst igenom resultat och diskussion för att göra en bedömning om resultatet 

upplevs subjektivt vinklat. Detta är enligt Wallengren och Henricson (2012) en metod för att 

öka trovärdigheten och som i slutändan avgör studiens vetenskapliga kvalitet.  
 

Slutsats 

 

Denna studie visar att personcentrerad omvårdnad kan påverkas vid användandet av eHälsa. 

Parametrar inom den personcentrerade omvårdnaden som påverkas vid införandet av 

eHälsolösningar är relationen, kommunikationen, mötet, partnerskapet och patientberättelsen 

mellan patient och vårdgivare.  

Kommunikationen mellan patient och vårdgivare stärks då eHälsolösningar kan användas i att 

utbilda patienter om deras sjukdomar. Den ökade sjukdomsinsikten skapar ett medansvar hos 

patienten som i sin tur påverkar relationen som blir mer symmetrisk.  

Men eHälsa är inte för alla. Vissa patienter föredrar den fysiska personliga kontakten med 

vårdpersonalen. Andra anser att det går att etablera ett partnerskap mellan vårdgivare och 

patient med införandet av eHälsolösningar men bara om en relation är etablerad i fysiska möten 

sedan tidigare. eHälsolösningar stärker partnerskapet genom att kontakten mellan patient och 

vårdgivare hålls vid liv mellan de fysiska vårdtillfällena.  

Studien visar också att det finns brister i patientundervisningen om användandet av 

eHälsotjänster. Resultatet visar en betydande brist på forskning om nyttan för patienter, och i 

kombination med tekniska barriärer utgör detta ett hinder för ett optimalt nyttjande av 

eHälsotjänster. Samtidigt är utbildning inom digital hälso- och sjukvård för sjuksköterskor 

knapphändig och det krävs utökad utbildning inom ämnet som är under mycket snabb 

utveckling.  
 

Fortsatta studier 

Resultatet från denna studie visade att att det finns brister i patientundervisningen gällande 

eHälsa. Vården blir mer och mer avancerad och med det höjs kraven som ställs på 

sjuksköterskan att kunna använda och påbörja framtagandet av eHälsotjänster. Detta har 

formulerats under sjuksköterskans kärnkompetenser informatik men är ännu inte en realitet och 

vidare studier bör genomföras i hur sjuksköterskans kompetens kan höjas inom detta växande 

område. Träffarna på databassökningar i PubMed och CINAHL var framförallt andra 

litteraturstudier och det saknas en gedigen kvantitativ studie för att få mer evidens och statistisk 

signifikans i resultatet. 
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Klinisk tillämpbarhet  

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är informatik, dock krävs utbildning och utveckling av 

sjuksköterskornas kunskap om de olika eHälsolösningarnas möjlighet. Detta skulle bidra till att 

sjuksköterskorna kan hantera och implementera effektiva eHälsolösningar som kan verka som 

ett komplement till den fysiska vården för att optimera en personcentrerad omvårdnad. Detta 

arbete kan förhoppningsvis ligga till grund för fortsatta studier inom ämnet och verka som 

inspiration för nya forskningsfrågor.  
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     BILAGA A 

Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016).     

 

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

Matris över inkluderade artiklar 

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 väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal 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 väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och väl genomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 

mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt 

beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 



 II 

Matris över inkluderade artiklar.     BILAGA B   

                    

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design,  

urval, 

datainsamling och 

analys) 

Del- 

tagare 

(bort- 

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Barbosa & Silva, 

2017 

Brazil 

 

 

 

Nursing care by 

telehealth: what is the 

influence of distance 

on communication? 

 

Att utvärdera hos 

sjuksköterskorna hur 

kommunikationen 

påverkas när vården ger 

via eHälsa 

 

 

Design: 

kvalitativ  

Urval: 

Sjuksköterskor som arbetar 

med eHälsa 

DatainsamlingFrågeformulär 

med öppna frågor 

Analys: 

Tematisk analys 

 

7 

(0) 

 

 

Uppfattningen av sjuksköterskor som arbetar med 

eHälsa är att tekniken har underlättat deras 

yrkesutövning Men i relation till 

kommunikationsprocessen tror de att det är svårare att 

kommunicera med eHälsa, främst på grund av 

svårigheter att uppleva icke-verbala signaler. För att 

övervinna dessa svårigheter kom de överens om att 

kommunikation är en färdighet som måste förvärvas 

under sin yrkesutbildning 

 

K 

II 

Bishop, T.F., Press, 

M.J., Mendelsohn, J.L., 

Casalino, L.P. 

2013 

USA 

 

Electronic 

Communication 

Improves Access, But 

Barriers To Its 

Widespread Adoption 

Remain 

Att svara på frågorna: 

Hur kan primärvården 

använda elektronisk 

kommunikation för att 

hantera problem som 

traditionellt hanterats på 

vårdcentralen? 

Vilka är de upplevda för- 

och nackdelarna med 

elektronisk 

kommunikation för 

patienter, vårdgivare och 

vårdcentraler? 

Vilka är barriärerna för 

implementering av 

elektronisk 

kommunikation?  

Design 

Kvalitativ 

Urval 

21 ledare från eHälsa.kliniker. 

6 intervjuer med vårdgivare i 

direkt klinisk vård. 

Datainsamling 

Semi- 

strukturerade telefon- 

intervjuer. 

Analys 

Tematisk 

27 

(0) 

 

 

Elektronisk kommunikation mellan vårdgivare och 

vårdtagare skapar förbättrad tillgång till vård, sparar tid 

för patienterna samt skapar förbättrad 

patienttillfredsställelse. Patienterna var mer nöjda efter 

införandet av elektronisk kommunikation. 

 

K 

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 

 



 III 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design,  

urval, 

datainsamling och 

analys) 

Del- 

tagare 

(bort- 

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bond, C.S. 

2014 

England 

 

 

Telehealth as a tool for 

independent self-

management by people 

living with long term 

condition 

 

Utvärdera en eHälsotjänst 

för människor med KOL 

implementerad av Dorset 

Clinical Group i södra 

England. 

 

  

 
 

  

 

Design 

Kvalitativ  

Urval 

Patienter som har KOL och 

som önskade monitoreras i 

hemmet 

DatainsamlingDigitalt 

frågeformulär 

Kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer 

Analys 

Tematisk 

 

24 

(5) 

 

 

Patienterna ansåg att det var lätt att monitorera sig 

själva och följa upp sin sjukdom. Majoritetten kände 

sig mer involverade i sina sjukvårdbeslut. 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. 

 

K 

II 

 

Davoody N., Koch S., 

Krakau I., Hägglund M. 

2016 

Sweden 

 

 

Post-discharge stroke 

patients' information 

needs as input to 

proposing patient-

centred eHealth services 

 

Utforska stroke-patienters 

informationsbehov och ta 

fram en eHälsolösning 

baserad på detta och som 

ser till patientens vård- och 

rehabiliteringsbehov. 

 

Design 

Kvalitativ 

Urval 

Genom patientgrupper 

Datainsamling 

Fokusgrupper med två 

forskare. 

Ljudinspelades. 

Analys 

Patient journey model 

 

 

12 

(0) 

 

 

Det är av stor vikt att ehälsolösningen anpassas utifrån 

var patienten befinner sig i sin sjukdomsprocess och att 

den förändras allt eftersom patientens sjukdoms-

erfarenhet och behov av information ändras. 

 

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 

 



 IV 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design,  

urval, 

datainsamling och 

analys) 

Del- 

tagare 

(bort- 

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Denneson L., Cromer 

R., 

Williams H.,  

Pisciotta M., & 

Dobscha S. 

2017 

USA 

 

 

A Qualitative Analysis of 

How Online Access to 

Mental Health 

Notes Is Changing Clinician 

Perceptions of Power and 

the 

Therapeutic Relationship 

 

 

 

Att studera uppfattningar och 

erfarenheter hos psykiatriska 

kliniker när det gäller 

OpenNotes för att bättre 

förstå hur detta verktyg kan 

påverka den psykiatriska 

vården. 

 

Design  

Kvalitativ 

Urval 

28 läkare och 

sjuksköterskor  

Datainsamling 

Semi- 

strukturerade intervjuer. 

Analys 

Tematisk 

 

 

28 

(0) 

OpenNotes förändrar den psykiska vården av 

veteraner på ett sätt som vårdpersonalen anser vara 

både utmanande och positiv. Den största 

förändringen är maktskiftet i relationen patient och 

vårdgivare. Studien visar att OpenNotes ger 

Empowerment hos patienten. 

 

K 

II 

Flynn, D., Gregory, P., 

Makki, H., Gabbay, 

M, 2009 

UK 

 

 

 

Expectation and 

experiences of eHealth in 

primary care: A qualitative 

practice-based investigation 

 

Bedöma förväntningar och 

erfarenheter av 

eHälsotjänster i primärvården 

samt utvärdera attityder till 

framtida eHälsotjänster 

  

Design 

Kvalitativ 

Urval 

Patienter och vårdpersonal 

(både använder och icke- 

användare av 

eHälsotjänster) 

Datainsamling 

Frågeformulär 

Intervjuer 

Analys 

Tematisk 

 

 

118 Användningen av tjänster var lägre än förväntat då 

det var få som förstod nyttan. Patient Barriärer såsom 

nytta och inlärning beskrivs som de mest primära 

orsaker till att det var färre som använde tjänster 

.  

 

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 

 



 V 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design,  

urval, 

datainsamling och 

analys) 

Del- 

tagare 

(bort- 

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Giunti, G., Kool, J., 

Rivera Romero, O., & 

Dorronzoro Zubiete, 

E.  

Switzerland 

2018 

 

 

 

Exploring the Specific Needs 

of Persons with Multiple 

Sclerosis for mHealth 

Solutions for Physical 

Activity: Mixed-Methods 

Study 

 

 

 

  

 

Utforska behov av 

mHealth-lösningar för 

Multipel Skleros (MS) -

patienter samt upplevda 

hinder och motiven för 

mHealth 

 

Design 

Mixed metod 

Urval 

Totalt 12 MS patienter och 12 

vårdgivare 

Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer 

och  fokusgrupper samt 

kvantitativ enkäter och 

standardiserade verktyg 

Analys 

Tematisk 

 

 

24 

(0)  

Bärande teman som identifierades under 

analysen var MS-relaterade barriärer allmänna 

motivationsaspekter för användning av 

mHealth.. Potentiella hinder för mHealth var 

brist på förståelse för nyttan samt en beskriven 

störning med vårdgivaren patientrelation. 

.  

 

K 

II 

 

Gund, A., Sjöqvist, B. 

A., Wigert, H., Hentz, 

E., Lindecrantz, K., & 

Bry, K. 

2013 

Sweden 

 

 
  

A randomized controlled 

study about the use of eHealth 

in the home health care of 

premature infants 

 

 

 
  

Undersöka om användning 

av telemedicin eller 

webbapplikation förstärker 

föräldrars egna förmåga att 

ta hand om för tidigt födda 

barn i hemmet och därmed 

minska antalet fysiska 

hembesök. 

 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 

Vådrgivare som jobbar med 

patienter med yrsel. 

Datainsamling 

Ljud-inspelade intervjuer 

Analys: 

Induktiv (?) tematisk 

analys 

34 

+ 

6 

 

 

Föräldrarna ansåg att tjänsten var enkel att 

använda och datan enkel att få tillgång till. 

33% av familjerna i webbgruppen och 75% av 

familjerna i videogruppen ansåg att behovet 

av hembesök minskade.Majoriteten ansåg att 

webbapplikationen eller videosamtalen hade 

hjälpt dem att känna sig mer självsäker 

gällande att ta hand om sitt barn. 

 

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 

 



 VI 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design,  

urval, 

datainsamling och 

analys) 

Del- 

tagare 

(bort- 

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Koopman RJ., 

Wakefield BJ, 

Johanning JL, 

Keplinger LE, Kruse 

RL, Bomar M, Bernt 

B, Wakefield DS, 

Mehr DR. 

 

2014 

USA 

 

 

 

 

Implementing home blood 

glucose and blood pressure 

telemonitoring in primary care 

practices for patients with 

diabetes: lessons learned. 
 

 

 

  

 

Att undersöka processen för 

att genomföra monitorering  

av blodsocker och blodtryck 

för diabetespatienter i 

hemmet. 

 

 

Design:  

Kvalitativ & randomiserad 

kontrollerad studie  

Urval: 

Vuxna med Diabetes typ2 sedan 

1 år;  

Datainsamling 

Semi- 

strukturerade intervjuer. 

&  journal data 

Analys 

Tematisk 

 

 

 

18 

(0) 

 

93 

(15) 

 

 

Monitorering i hemmet hjälper patienten att få 

en bättre insikt i deras sjukdom vilket ger en 

ökad kontroll. Vissa deltagare föredrog en 

kombination av traditionell och digital 

kommunikation 

 

.  

 

K 

II 

 

RCT 

II 

 

Lillibridge J; Hanna B 

2015 

USA 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Using telehealth to deliver 

nursing case management 

services to HIV/AIDS clients 

 

 

 

  

Utforska hur användningen 

av eHälsa kan hjälpa 

patienter med  hiv / aids för 

att få snabbare responsen på 

deras förändrade 

medicinska tillstånd från 

sjuksköterskan. 

 

Design 

Kvalitativa intervjuer 

Urval 

patienter med HIV/AIDS 

Datainsamling 

Under fyra månader 

intervjuades deltagarna 

Analys 

Tematisk 

 

 

6 

(0) 

 

 

 

Resultatet visar att användning av eHälsa ökar 

patientens känsla av att få snabb respons när 

sjukdomsbilden förändras. 

 

 

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 

 



 VII 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design,  

urval, 

datainsamling och 

analys) 

Del- 

tagare 

(bort- 

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Macdonald GG., 

Townsend AF., Adam 

P., Li LC., Kerr S., 

McDonald M., & 

Backman CL. 

2018 

Canada 

 

 

 

 

eHealth Technologies, 

Multimorbidity, and the 

Office Visit: Qualitative 

Interview Study on the 

Perspectives of Physicians 

and Nurses 

 

 

 

Att undersöka vårdgivares 

perspektiv på hur eHälsa 

påverkar deras relationer 

med patienter som lever med 

flera kroniska tillstånd samt 

eHälsans etiska och praktiska 

konsekvenser. 

 

 

Design 

kvalitativ  

Urval 

Vårdpersonal 2 års yrkes- 

erfarenhet och arbetar mer 

än 25% med multisjuka.  

Datainsamling 

Fördjupade och 

uppföljnings- 

intervjuer 

Analys 

Narrativ 

 

 

 

12 

(0) 

Vårdpersonalen i studien ansåg att eHälsotjänster 

möjliggör en symmetrisk tvåvägskommunikationen 

mellan dem och patienten. Detta kan användas i att 

utbilda patienter om deras sjukdomar, underlätta 

medicinsk rådgivning och patientens compliance 

samt stödja patienterna att själva hanterar deras 

kroniska sjukdomar.  

 

Deltagarna var överlag positiva till användandet av 

eHälsotjänster även om det såg vissa utmaningar 

såsom orealistiska förväntningar på svarstider. 

 

 

K 

II 

Minatodani, D. E., 

Chao, P.J., Berman, 

S.J. 

20152013 

USA 

 

 

 

 

Home telehealth: 

facilitators, barriers, and 

impact of nurse support 

among high-risk dialysis 

patients 

 

Att utvärdera hur patienter 

värderar användning av 

själv-monitoreringssystem i 

hemmet kombinerat med 

stöd från sjuksköterskan 

 

  

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 

Patienter som använder sig 

av eHälsa hemma för 

egenvård av deras hälsa 

Datainsamling 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: 

Tematis 

 

 

 

 

33 

(3) 

Monitoreringen uppskattades av patienterna då det 

gav dem en känsla av kontroll. Patienterna kände 

även en högre motivation att ta hand om sin hälsa. 

Problemen som uppstod var relaterade till tekniken 

och internetuppkopplingen. 

 

.  

 

K 

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 

 



 VIII 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, 

urval, 

datainsamling och 

analys) 

Del- 

tagare 

(bort- 

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Muller I., Kirby S., 

Yardley L. 

2014 

 

 

 

 

 

 

The therapeutic relationship 

in telephone-delivered 

support for people 

undertaking rehabilitation: a 

mixed-methods interaction 

analysis 

 

 

 

Att 

identifiera  kommunikations- 

funktioner som kan påverka  

det terapeutiska förhållandet 

under telefonledd terapi.  

 

 

 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 

Vådrgivare som jobbar 

med patienter med yrsel. 

Datainsamling 

Ljud-inspelade intervjuer 

Analys: 

Tematisk analys 

 

 

 

 

 

20 

(0) 

Vårdgivare inom rehabilitering anser att  de kan 

bygga starka relationer med patienter över telefon 

genom att använda ett personcentrerat angreppssätt. 

 

 

 

K 

II 

Raval M., Taylor N., 

Piper K., Thakor M., 

Hoffi K., Owens S., & 

Durham M. 

2017 

USA 

 

 

 

 

 

Pediatric Patient and 

Caregiver Preferences in the 

Development of a Mobile 

Health Application for 

Management of Surgical 

Colorectal Conditions 

 

Att använda ett 

patientcentrerad angreppssätt 

för att underlätta 

utvecklingen av ett lämpligt 

och genomförbart mHealth-

verktyg för barn och deras 

vårdgivare. 

 

  

Design  

Kvalitativ intervjustudie 

Urval  

Patient och vårdgivare i 

Management “Booty 

Camp”. 

Datainsamling  

Semi- 

strukturerade intervjuer. 

Analys 

Tematisk 

 

 

 

 

 

 

8 

(0) 

Patienter och vårdgivare betonar att applikationer 

inom eHälsa bör vara personliga och anpassade efter 

patientens behov. Lösningarna bör vara lätta att 

använda. 

 

.  

 

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 

 



 IX 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design,  

urval, 

datainsamling och 

analys) 

Del- 

tagare 

(bort- 

fall) 
Resultat

 

Typ 

Kvalitet 

Zulman, D. M., 

Jenchura, E. C., 

Cohen, D. M., Lewis, 

E. T., Houston, T. K., 

& Asch, S. M. 

2015 

USA 

 

 

 

 

 

 

How Can eHealth 

Technology Address 

Challenges Related 

to Multimorbidity? 

Perspectives from Patients 

with Multiple Chronic 

Conditions 

 

 

 

 

Att förstå utmaningar som 

multisjuka patienter möter i 

vården samt identifiera 

möjligheter att stödja dessa 

patienter genom nya och 

förbättrade eHälsolösningar. 

 

 

 

Design 

Kvalitativ  

Urval 

Multisjuka patienter som 

använder eHälsa 

Datainsamling 

10 fokus- 

grupper med 3-8 patienter i 

vardera.  

2 forskare som 

Ljudinspelades. 

Analys 

Tematisk  

 

 

 

 

 

53 

(98) 

Ehälsolösningar gav patienterna i studien en bättre 

förståelse för deras sjukdomar. Flera av patienterna 

använder eHälsolösningar som en huvudsaklig 

informationskälla. De måste ofta upprepa sjukdoms-

informationen till olika instanser inom 

vården.  eHälsolösningarnas förenklar då 

informationshantering och det dagliga livet för dem. 

 

 

 

 

K 

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 

 


