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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Internetanvändningen har expanderat snabbt och har utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv skapat stora förändringar för såväl sjukvårdspersonal som 

patienter. IKT (informations- och kommunikationsteknik) har gjort det möjligt att få 

vård och stöd på distans även för patienter med stort behov av omvårdnad. 

Digitaliseringen av vården som ökar kan komma att kräva mer utav patienterna. 

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva möjligheter och begränsningar med 

distansvård utifrån ett patientperspektiv. Metod: Beskrivande litteraturstudie där både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar använts. Totalt användes 14 artiklar i arbetet. 

Databasen Cinahl har använts för att söka fram samtliga artiklar. Resultat: Patienter 

upplever både möjligheter och begränsningar med distansvård. Den största möjligheten 

patienterna upplevde var tillgängligheten till sjukvården. Tillgängligheten ledde till en 

ökad känsla av trygghet hos patienterna samt att de sparade tid och pengar genom att 

slippa resa till sjukvården. Det som patienterna upplevde som de största 

begränsningarna var handhavandet av tekniken och rädslan över att förlora det fysiska 

mötet med sjukvårdspersonalen. Slutsats: Patienternas upplevelser av distansvård 

varierade mellan patientgrupperna. Att som sjukvårdspersonal bli varse om patienternas 

upplevelser kan hjälpa dem i steget mot utvecklingen av mer individanpassade 

hjälpmedel. Medvetenheten om patienternas upplevelser kan också hjälpa 

sjukvårdspersonalen att identifiera potentiella målgrupper för distansvård.  

 

Nyckelord: Distansvård, patienter, telemedicin, upplevelser 
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Abstract 

 

Background: The use of Internet is expanding quickly and has, on the basis of a 

nursing perspective, created changes for both healthcare professionals and the patients. 

ICT (Information and Communication Technology) has made it possible to receive 

care and support remotely even for those patients with a great need for nursing. The 

digitization of healthcare that is increasing may require more of the patients. Aim: The 

aim of the literature study was to describe opportunities and limitations with distance 

care from a patient perspective. Methods: Descriptive literature study using both 

qualitative and quantitative articles. In total, 14 articles were used in the study. The 

database Cinahl has been used to search all articles. Main results: Patients 

experienced both opportunities and limitations with distance care. The greatest 

possibility the patients experienced was the accessibility to the health care system. 

Accessibility led to an increased sense of security among the patients and they saved 

time and money by not having to travel to the health care facility. What the patients 

perceived as the greatest limitation was the handling of the technology and the fear of 

losing the physical encounter with the healthcare staff. Conclusions: The patients' 

experiences of distance care varied between the patient groups. If the healthcare 

professionals is aware of patientients experiences it can healp them to develope more 

inidividual aid. It can also help them to identifie target audiences for distanse care. 
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Introduktion och bakgrund 
 

Distansvård – definitioner 
 

Socialstyrelsen (2018) definierar distansvård som den vård som sker när patient och 

vårdpersonal inte är i samma rum och där vården sker genom digital kommunikation. 

En viktig term inom distansvård är telemedicin. Telemedicin definieras som den hälso- 

och sjukvård som sker på distans med hjälp informations- och kommunikationsteknik 

(IKT). Sävenstedt (2014) beskriver att IKT är olika tillämpningar av verktyg som 

hjälper sjuksköterskan att ge stöd och bidra till att uppnå målen i patientens 

omvårdnadsplan. Olika hjälpmedel för att tillämpa telemedicin genom användandet av 

IKT kan vara telefonsamtal, video- och bildkonsultation, elektroniska patientjournaler 

och telemetri. Innebörden av telemetri är möjligheten att utföra olika mätningar av sitt 

hälsotillstånd på distans. Mätningar som ofta genomförs i hemmet via distans är 

blodtryck, syrgasmättnad och blodsockermätning.     

 

Distansvård – bakgrund 
 

Både nationellt och internationellt har befolkningens demografi ändrats med en allt 

högre andel av äldre vilket har lett till stora utmaningar för sjukvården (Eriksson & 

Majanen 2012). Enligt Wentink, Prieto, Kloet, Vlieland och Meesters (2018) kan digital 

teknik inom sjukvården vara en möjlig lösning på problemen med en ökad kostnad samt 

minskad personalstyrka.De menar att digital teknik kan bidra till kostnadseffektivisering 

och till en positiv påverkan på patienters hälsofrämjande beteende. Doyle, Jackson, Loi, 

Malta och Kirsten (2016) nämner i sin studie att framförallt videokonferenser mellan 

vårdpersonal för att genomföra utbildning och kunskapsutbyte kan spara resurser, tid 

och minska kostnader inom sjukvården. För att detta ska lyckas behövs en tillräckligt 

stor teknisk kunskap om IKT hos personalen. 

 

Användningen av IKT i början av dess utveckling var både dyrt och svårt, men på 

senare tid har det utvecklats billigare och mer användarvänliga system, som idag 

används dagligen vid omvårdnaden av patienter (Sävenstedt 2014). Gortiz (2009) 

beskriver att den ökade digitaliseringen i vården kan komma att kräva mer av 

patienterna. Han beskriver även i sin studie att IKT och distansvård kan få negativa 

konsekvenser och bli rentutav farligt om patienterna som nyttjar IKT och distansvård 
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inte har tillräcklig insikt och kunskap inom dessa två områden. Sävenstedt (2014) 

beskriver att internetanvändningen har expanderat snabbt och har utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv skapat stora förändringar för såväl personal som patienter. Den 

moderna IKT har möjliggjort att få vård och stöd på distans även för patienter med stort 

behov av omvårdnad.   

 

Enligt Panlaqui, Broadfield, Champion, Edington och Kennedy (2017) kunde 

distansvård ha en möjlighet att minska patienttrycket på intensivvårdsavdelningar, 

genom användandet av IKT kunde patienter vårdas på en mindre avancerad 

vårdavdelning med hjälp från intensivvårdsavdelningen. Detta kunde även minska 

överföringar mellan sjukhus.  I studien av Kowitlawakul (2011) undersöktes 

vårdpersonalens erfarenheter och syn på att ge intensivvård med hjälp av distansvård. 

Där uppgav vårdpersonalen att de var problematiskt att inte ha fysisk kontakt med svårt 

sjuka patienter. Personalen upplevde även en oro att ny teknik skulle öka avståndet till 

patienterna vilket skapade en negativ attityd gentemot distansvård.  

 

Etiska aspekter vid distansvård 
 

När det gäller användning av distansvård och IKT i praktiken är det viktigt att reflektera 

över etiska aspekter. Möjligheter och begränsningar bör därför vägas noggrant mot 

varandra där diskussionerna berör de viktiga grundläggande värderingarna inom 

omvårdnad och hur den ska uppnå en god kvalitet. Vid vård av personer med nedsatt 

beslutsförmåga, framförallt dementa som erhåller stöd av anhörig eller personal på 

demensboende, blir problematiken extra tydlig. Vid tillämpning av nya tekniska 

hjälpmedel för en patient bör det utifrån varje enskild individ utvärderas vilket som är 

det lämpligaste alternativet utifrån dennes förutsättningar och autonomi (Sävenstedt 

2014).  

 

Sjuksköterskans ansvar vid omvårdnaden 
 

En av sjuksköterskans främsta uppgifter är att bemöta personer med hälsoproblem och 

identifiera deras omvårdnadsbehov. Mycket tyder på att sättet sjuksköterskan möter 

individer och upprätthåller relationer kommer att ändras, i takt med att ny IKT införs i 

vården. Det är då viktigt att sjuksköterskan tänker på och har en förståelse för hur IKT 

kan påverka omvårdnaden för olika individer (Sävenstedt 2014). Då distansvård leder 
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till färre fysiska möten mellan sjukvårdenspersonal och patienten medför detta att 

sjuksköterskan måste vara mer lyhörd och försiktig i kommunikationen (Segar, Rogers, 

Salisbury & Thomas 2013). Sharma och Clarke (2014) menar att när det sker en 

övergång från traditionell omvårdnad till omvårdnad på distans kan detta ändra rutiner i 

omvårdnaden för sjuksköterskan. Detta kan skapa en förvirring trots utbildning i 

telemedicin, och det kan bli oklart vad som egentligen är sjuksköterskans ansvar. Som 

sjuksköterska är det då viktigt att ha tålamod och ett öppet sinne för denna utveckling. 

Ytterligare en viktig aspekt är sjuksköterskans förmåga att se vilka patienter som är 

lämpliga och inte lämpliga för användandet av telemedicin (ibid). En ökad användning 

av distansvård innebär att flera patienter vårdas i hemmet, detta kan leda till att anhöriga 

får en större roll i vårdandet, vilket kan bli påfrestande för de anhöriga. Vid sådana 

tillfällen är det viktigt att sjuksköterskan även har möjlighet att stödja dem. 

Sjuksköterskan spelar en viktig roll i utvecklingen av IKT i omvårdnadsarbetet. 

Sjuksköterskan är den som är mest utbildad i omvårdnadsfrågor och det är då av vikt att 

sjuksköterskor deltar aktivt i utvecklingsprocessen för att uppnå en så god omvårdnad 

som möjligt (Sävenstedt 2014).  

 

Orems teori 
 

Den teoretiska referensram som kommer att knyta samman detta arbete är Dorothea 

Orems teori om egenvårdsbalans. Enligt Berbiglia och Banfield (2017) ser Orem 

människan som en helhet och att människan har olika behov av psykiskt, fysiskt och 

socialt stöd. Orem beskriver människan som reflekterande över sin person och miljö, 

och att hälsa kan uppnås med hjälp av egenvård. Orem menar också att patienten själv 

har ett ansvar över sin upplevda hälsa och sitt välbefinnande. Orem uttryckte 

förutsättningar och förslag för system inom omvårdnadsteorin; teorin om egenvård och 

teorin om dess brister. Dessa gör uttryck för teorin och sammanfattas SCDCN (self-

care, dependent-care and nursing). SCDCN uttrycks i följande tre delteorier: Theory of 

self care, Theory of self care deficit och Theory of nursing systems. 

 

Theory of self-care (egenvård): Omsorg om sig själv är en mänsklig regulatorisk 

funktion som är nödvändig för att upprätthålla liv, hälsa, välbefinnande och utveckling. 

Egenvård måste läras, medvetet genomföras över tid och i förhållande till individens 

behov och förutsättningar. 
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Theory of self-care deficit (egenvårdsbrist): Den centrala idén i delteorin är 

sjuksköterskans ansvar i förhållande till patientens egenvårdsbrister. De är faktorer som 

begränsar patientens förmåga att engagera sig i bl.a fortsatta vårdåtgärder och 

kontroller. Egenvårdsbrist är ett abstrakt begrepp som, när det gäller 

åtgärdsbegränsningar, ger vägledning för val av metoder för att hjälpa och förstå 

patientens roll och ansvar inom egenvård. 

 

Theory of nursing systems (omvårdnadssystem): Teorin om omvårdnadssystem menar 

att omvårdnad är en mänsklig handling; det är handlingssystem som utformas av 

sjuksköterskan genom utövning av sin profession för personer med hälsorelaterade 

begränsningar inom omvårdnaden. Den fokuserar på förhållandet mellan sjuksköterskan 

och patienter. 

 

Orems teori valdes för att det finns en koppling mellan distansvård och egenvård. För 

att en patient ska kunna ta ansvar över sin hälsa med hjälp av t. ex. tekniska hjälpmedel 

krävs kunskap och vilja hos såväl patient som sjuksköterska. Det kan handla om 

sjukdomsinsikt, kunskap om symtom och teknisk kunskap för att hjälpmedlen ska 

hanteras korrekt. Teorin fokuserar både på sjuksköterskans ansvar såväl som patientens 

egen roll i egenvård, vilket passar arbetet bra då distansvård är svårt att tillämpa om inte 

patienten är engagerad. Teorin benämner också egenvårdsbrister vilket kan vara 

användbart för att knyta ihop ev. begränsningar inom distansvård.  

 

Problemformulering  
 

Den digitala utvecklingen har den senaste tiden medfört allt fler lösningar för att vårda 

patienter på distans. Detta är någonting som vårdgivare har använt för att effektivisera 

vården, vilket innebär både möjligheter men också begränsningar för såväl patienter 

som vårdgivare. Den nya tekniken har medfört att en mer specialiserad vård kan ges i 

eller närmare hemmet. Detta kan medföra problem då både personal och patienter som 

nyttjar distansvård måste vara införstådda med, och förstå denna mycket väl för att inte 

äventyra patientsäkerheten. Författarna till föreliggande litteraturstudie har dock inte 

hittat någon sammanställning över vilka möjligheter och begränsningar patienter 

upplevt med vård på distans. Att få en överblick av vilka möjligheter och begränsningar 
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patienter upplever när de vårdas på distans kan medföra att sjukvårdspersonal lättare har 

möjlighet att identifiera målgrupper som är lämpliga för distansvård.    

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att beskriva möjligheter och begränsningar med distansvård 

utifrån ett patientperspektiv. 

 

Frågeställning 
 

Vilka möjligheter och begränsningar upplever patienter med distansvård? 

 

Metod 
 

Design 
 

Studiens design är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

 

Sökstrategier 
 

Databasen Cinahl användes för att söka fram samtliga vetenskapliga artiklar. Söktermer 

som tillämpades var termer kopplade till distansvård: e-health och telemedicine. Dessa 

kombinerades med söktermer som var kopplade till patienternas upplevelse: patients 

experience och patients’ attitude. Dessa söktermer kombinerades med Booleska 

söktermerna AND och OR, där OR användes för att binda ihop sökorden e-health, 

telemedicine. AND användes för att binda ihop sökorden om distansvård med dem om 

patienternas upplevelse  

 

Sökningarna genomfördes via inloggningar som var kopplad till Gävle Högskola och 

begränsningarna som användes i samtliga sökningar var linked full text, peer reviewed 

samt att artiklarna publicerats 2015 eller senare. För att minska arbetet att manuellt 

exkludera litteraturstudier användes den Booleska söktermen NOT i kombination med 

sökordet literature review 

 

Tabell 1. Sammanställning av sökträffar 
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Databas 

 

Begränsningar 

(limits) sökdatum 

 

Söktermer 

 

Antal 

träffar 

 

Använda 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Cinahl 

Sökdatum: 2019-03-06 

Limits: 

2015-2019 

peer reviewed 

Linked full text 

 

(Telemedicine OR E-

health) AND 

(patients experience) 

NOT (literature 

review) 

216 12 

Cinahl 

Sökdatum: 2019-03-06 

Limits: 

2015-2019 

peer reviewed 

Linked full text 

(Telemedicine OR E-

health) AND 

(patients attitude) 

NOT (literature 

review) 

237 2 

 
Totalt 

453 

Totalt  

14 

 
Urvalskriterier  
 

Inklusionskriterier: De artiklar som inkluderades i den föreliggandestudien var artiklar 

som följer vetenskaplig struktur (IMRAD) samt artiklar som var relevanta för studiens 

syfte och frågeställning. Kvalitativa och kvantitativa studier från hela världen skriven på 

engelska inkluderades.  

Exklusionskriterier: Artiklar som inte motsvarade studiens syfte och frågeställning 

exkluderades. De artiklar som fokuserade på kostnadseffektivisering på grund av vård 

på distans och de artiklar vars huvudsyfte var att undersöka vårdpersonalens upplevelser 

exkluderades.  

 

Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 
 

Urvalsprocessens första steg var att identifiera artiklar via sökningar i databasen Cinahl. 

Dessa sökningar gav totala 452 antal sökträffar. Av dessa artiklar var 56 dubbletter och 

plockades bort. Därefter lästes artiklarnas titlar och abstract för att bedöma om de 

svarade mot den föreliggande studiens syfte samt om inklusionskriterier och 

exklusionskriterier uppfylldes. Efter denna genomläsning togs 356 artiklar bort. De 

kvarvarande 43 artiklarna lästes i sin helhet för att bedöma mera ingående hur de 

svarade mot denna studies syfte, samt om dem uppfyllde inklusionskriterier och 

exklusionskriterier. Kvar efter denna genomläsning fanns 14 artiklar som inkluderades i 
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studien. Dessa artiklar relevansbedömdes enligt en relevansbedömningsmall (se Bilaga 

1). Artiklarna kvalitetsgranskades därefter av båda författarna till föreliggande 

litteraturstudie med hjälp av granskningsmallar (se Bilaga 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema 

 

Dataanalys 
 

Dataanalysen utfördes enligt Aveyard (2014) där författarna till föreliggande studie 

granskade varje enskild artikel som det första steget i analysprocessen. Tabeller 

användes för att sammanställa informationen och ge en bättre överblick (se Bilaga 3 och 

Bilaga 4). Dataanalysen baserades på de resultat i studierna som motsvarar föreliggande 

studies syfte och frågeställning, Nästa steg var att identifiera och utveckla teman utifrån 

artiklarnas resultat. Detta utfördes genom att författarna färgmarkerade delarna i 

artiklarnas resultat som svarade mot denna studies syfte. Därefter samanställdes de 

markerade delarna och författarna grupperade resultaten utifrån dess skillnader och 

likheter 

 

Etiska överväganden 
 

Författarna till det aktuella arbetet har inte sökt tillstånd från etikprövningsnämnden då 

studien inte omfattats av 3§-4§ i Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460). Vidare är det författarnas ansvar att hålla god forskaretik. 

Källor kommer att redovisas utan plagiat och falsifiering och resultaten kommer inte att 

medvetet feltolkas eller ändras utifrån författarnas intresse. Ett objektivt synsätt har 

eftersträvats. Författarna till den aktuella studien är medvetna om Vetenskapsrådets 

Antal artiklar identifierade 

via databassökning 

452 

Antal artiklar efter att 

dubbletter tagits bort 

396 

 

Antal artiklar kvar efter att 

abstract och titel granskats 

43 

 

Antal inkluderade artiklar 

14 
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(2017) riktlinjer om god forskning och har förhållit sig till dessa genom alla processer i 

arbetet.  

Resultat 
 

Sammanlagt granskades 14 artiklar i denna studie. De artiklar som använts i studien har 

markerats med ett asterix (*) i referenslistan. Utifrån artiklarnas resultat formades fem 

huvudteman som kommer att presenteras nedan som: Ett minskat resande, Samtal på 

distans, Den egna hälsan, En aktiv uppföljning och Användandet av tekniken. 13 

stycken underteman formades sedan till dessa huvudteman (se Figur 2).

 

Figur 2. Huvudteman och underteman 

• Det geografiska avståndet spelar mindre roll

• Minskad ekonomisk belastning

• Möjlighet att vara hemma

Ett minskat resande

• Ökad tillgänglighet

• Det fysiska mötet

• En närvarande personal

• Kommunikation via text

Samtal på distans 

• Kunskap om sjukdomen och egenvård

• Tillgång till sin egen information

• Patienternas integritet

Den egna hälsan 

En aktiv uppföljning

• Tekniska problem

• Den tekniska kunskapsnivån

• Teknikens utformning 

Användandet av tekniken
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Ett minskat resande 
 

Det geografiska avståndet spelar mindre roll 

 

Patienter med cancer, med diabetes, patienter inom primärvården samt de som 

behandlades av specialistvården, som alla hade kontakt med sjukvården via IKT, 

berättade att de reste mindre till vårdgivaren. Patienterna upplevde det minskade 

resandet som en möjlighet då detta medförde en upplevelse av att det geografiska 

avståndet till sjukvården spelade mindre roll (Griffiths et al. 2017; Lee, Greenfield & 

Pappas 2018; Morris et al. 2017; Lie, Karlsen, Oord, Graue & Oftedal 2017; Compen et 

al. 2017; Powell, Henstenburg, Cooper, Hollander & Rising 2017).  

Minskad ekonomisk belastning 

 

En möjlighet som patienter med diabetes och patienter inom primärvården beskrev som 

väldigt positiv med distansvård, var att det minskade resandet ledde till reducerade 

kostnader. Detta genom att kostnaderna det medför att ta ledigt från arbete, samt för 

drivmedel och parkering, minskade (Powell et al. 2017; Morris et al. 2017). En äldre 

patient beskrev detta som positivt även för dennes anhörige som annars var tvungen att 

ta ledigt från jobbet och följa med som ledsagare (Morris et al. 2017). 

 

Möjlighet att vara hemma 

 

Att kunna vara hemma beskrev vissa patienter med KOL (kronisk obstruktiv 

lungsjukdom) som en positiv möjlighet då de kunde vara i en miljö där de upplevde sig 

ha en högre värdighet och respekt jämfört med miljön som återfinns på en 

vårdinrättning (Vatnøy, Thygesen & Dale 2017). En stor del patienter med cancer 

uppgav att de hellre mottog negativa besked i sin hemmiljö där de kände sig trygga 

(Rexhepi, Åhlfeldt, Cajander & Huvila 2018). Patienter med diabetes berättade att de 

upplevde att relationen mellan dem och sjukvårdspersonalen blev mer jämställd när de 

satt i sitt eget hem till skillnad mot när mötet var på en vårdinrättning, vilket upplevdes 

som en möjlighet (Morris et al. 2017). 
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Samtal på distans  
 

Ökad tillgänglighet 

 

När behandlingar eller konsultationer genomfördes på distans, upplevde patienter med 

diabetes och patienter med cancer, som hade svårigheter att resa på grund av sin 

sjukdom eller andra fysiska och psykiska hinder, att vården blev mer tillgänglig (Morris 

et al. 2017; Lee, Greenfield & Pappas 2018; Compen et al. 2017; Melton, Brewer, 

Kolva, Joshi och Bunch. 2017). I Melton (2017) berättade en patient med cancer att 

denne hade kunnat medverka på gruppterapi som annars skulle ställts in av patienten på 

grund av väder som hade medfört svårigheter eller risker att resa. Andra patienter 

beskrev det som en möjlighet att kunna medverka i möten under de faserna i 

behandlingen då dem var tvungna att vara isolerade på grund av nedsatt immunförsvar.  

 

Det fysiska mötet 

 

Patienter med diabetes beskrev en saknad av det fysiska mötet med sjukvården vid 

distansvård, vilket upplevdes som en begränsning (Morris et al. 2017; Powell et al. 

2017; Lie et al. 2017). I studien av Morris et al. (2017) beskrev patienterna att saknaden 

av det fysiska mötet blev mindre desto fler videokonsultationer som genomfördes. Ett 

fåtal patienter berättade dock att de saknade det fysiska mötet även efter upprepade 

videokonsultationer. Merparten av patienterna uppgav att det fysiska mötet var extra 

viktigt vid negativa eller upprörande besked, för att uppleva ett emotionellt stöd. I 

Wentink (2018) antog dock patienterna att de skulle föredra att ha kontakt med 

sjukvården via IKT jämfört med fysisk kontakt. En del patienter beskriver distansvård 

som ett bra komplement till de fysiska mötena, men de uppgav sig inte vilja byta ut dem 

helt mot distansvård (Lee, Greenfield & Pappas 2018; Lie et al. 2017). 

 

En närvarande personal 

 

Vid videokonsultation upplevde patienter med KOL och patienter med diabetes att 

sjukvårdpersonalen var mer närvarande vid samtalet än vid fysiska möten (Barken, 

Thygesen & Söderhamn 2018; Morris et al. 2017) då de till exempel inte behövde titta 

bort för att läsa journaler eller anteckningar på datorn (Morris et al. 2017). Merparten av 
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patienterna med KOL som ingick i två norska studier upplevde inga begränsningar med 

distanskonsultationer. En del patienter beskrev till och med videokonsultationer som att 

sitta i samma rum som vårdpersonalen (Barken, Thygesen & Söderhamn 2018; Vatnøy, 

Thygesen & Dale 2017). 

 

Kommunikation via text 

 

Den osynkroniserad kommunikationen beskrevs av några patienter med diabetes som en 

möjlighet då de upplevde att det blev enklare att uttrycka sig genom text (Compen et al. 

2017). Ett fåtal patienter med diabetes uppgav att det var en möjlighet att få tid att 

reflektera innan de svarade på frågor eller påståenden från sjukvården (Lie et al. 2017). 

Andra patienter från dessa två patientkategorier såg istället detta som en begränsning då 

de upplevde det svårare att utrycka sig i text (Compen et al. 2017; Lie et al. 2017). Den 

textbaserade kommunikationen kändes för vissa patienter med diabetes inte lika 

motiverande eller bindande som ett fysiskt möte, då dem inte hade en fast tid att passa 

(Lie et al. 2017).  

 

En del patienter inom förlossningsvården, patienter med diabetes och patienter som 

erhöll primärvård på distans, berättade att textkommunikation var begränsande. Dem 

upplevde att de formulär som användes för att skatta sin hälsa samt kommunicera med 

sjukvården, var för generella. Patienterna tyckte inte de svarsalternativen som fanns 

kunde beskriva det som dem ville förmedla till sjukvården (Lee, Geenfield & Pappas. 

2017; Zhang, Yu, Yan & Spil 2015; Schramm et al. 2018). Patienter med 

synnedsättning beskrev det som en begränsning att kommunicera genom text då de hade 

svårt att läsa meddelanden från sjukvården (Compen et al. 2017). 

 
Den egna hälsan  
 

Kunskap om sjukdomen och egenvård 

 

Patienter med KOL som utförde telemetrimätningar själv berättade att de fick en större 

kunskap om sin sjukdom. Detta på grund av att patienterna självständigt fick göra sina 

kontroller och involverades mer i sin sjukdomssituation (Barken, Thygesen & 

Söderhamn 2018; Vatnøy, Thygesen & Dale 2017). Att få en större kunskap om sin 
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sjukdom beskrev både patienter med KOL och diabetes ledde till ökad känsla av 

självkontroll och självförtroende (Barken, Thygesen & Söderhamn 2017; Lee, 

Greenfield & Pappas 2018).  

 

De patienter som använde telemetri berättade att de med hjälp av tillgången till sina 

mätresultat hade möjlighet att bekräfta sin hälsostatus utan hjälp från sjukvården 

(Vatnøy, Thygesen & Dale 2017; Lee, Greenfield & Pappas 2018). En patient beskriver 

i Vatnøy, Thygesen och Dale (2017) att denne inte behövde kontakta sjukvården på 

grund av oro över högt blodtrycket eller blodsocker då det fanns möjlighet att göra detta 

själv. Ett fåtal patienter med diabetes berättade att denna möjlighet att kontrollera sig 

själva för att bekräfta sitt hälsotillstånd kunde bli problematiskt, då de upplevde att det 

fanns en risk att de blev beroende av dessa mätvärden för att kunna bedöma sitt mående 

(ibid). Att mäta sina egna värden med hjälp av telemetri upplevdes av vissa patienter 

som skrämmande då avvikande värden kunde leda till ångest om det inte fanns någon 

som kunde ge dem emotionell stöttning (Lee, Greenfield & Pappas 2018)   

 

En del patienter med cancer, med diabetes samt unga personer med långvariga 

sjukdomstillstånd uppgav att osynkroniserad kommunikation skapade en möjlighet att 

bestämma över sin egen tid (Lie et al. 2017; Compen et al. 2017; Griffiths et al. 2017). 

Detta kunde dock för vissa patienter innebära begränsningar i behandlingen då det 

krävdes självdisciplin för att avsätta tid för behandlingen (Compen et al 2017). 

 

Tillgång till sin egen information 

 

I Rexhepi et al. (2018) studie beskrev majoriteten av patienterna med cancer att de 

upplevde större kontroll av sin sjukdomsbild och sin egen omvårdnad när de hade 

tillgång till sin egen information i form av elektroniska journaler. De hade då möjlighet 

att läsa på och skriva ner frågor men även möjligheten att kontrollera om de uppfattat 

eller kommit ihåg den informationen de fått av sjukvården korrekt. Patienterna kunde 

också följa sin sjukdomsutveckling, vilket uppskattades av dessa patienter. Det fanns 

dessutom en möjlighet för patienterna att kontrollera om sjukvården hade uppfattat 

patienten rätt vilket patienterna såg som positivt. Vid felformuleringar kunde i sådana 

fall sjukvården rätta till sina misstag i den elektroniska journalen. Väntan på 

information i form av provresultat kunde upplevas väldigt ångestfylld av patienter med 
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cancer. Att dem då hade en möjlighet att kontrollera dessa själv hemma, via den 

elektroniska journalen innan läkaren hade möjlighet att återkoppla, kunde vara 

ångestreducerande oberoende om svaren var negativa eller positiva (Rexhepi et al. 

2018). Deltagarna i studien av Wentink et al. (2018) uppgav också den elektroniska 

tillgängligheten till sin egen sjukvårdsinformation som en positiv möjlighet av 

distansvården.  

 

Patienternas integritet 

 

Majoriteten av patienterna med cancer och respektive diabetes berättade att de inte 

upplevde någon oro över sekretessen vid distansvård, då de litade på att sjukvården 

använde IKT som hade tillfredställande säkerhet (Rexhepi et al. 2018; Morris et al. 

2017). Ett fåtal patienter av ovanstående patientkategorier upplevde dock en liten oro 

inför vilka som egentligen kunde se deras information över internet (Lee, Greenfield & 

Pappas 2018; Rexhepi et al. 2018).  

 

Patienter i primärvården upplevde det som en möjlighet att kunna genomföra video- och 

samtalskonsultationer på jobbet, då det upplevdes bekvämt. Dock kunde det upplevas 

som en begränsning att åstadkomma detta utan att kollegor hörde samtalen, vilket i 

värsta fall kunde leda till ofullständiga konsultationer (Powell et al. 2017; Compen et al. 

2017). Vissa patienter med cancer beskrev att detta kunde medföra begränsningar även i 

hemmet då det kunde bli svårt att föra samtal eller videokonsultationer utan att 

familjemedlemmar såg eller hörde (Compen et al. 2017). 

 
En aktiv uppföljning 
 

En del patienter med diabetes beskrev att distansvården hade medfört en högre 

följsamhet till behandlingen då de via telemetri visste att deras blodsocker följdes upp 

och kontrollerades dagligen (Lee, Greenfield & Pappas 2018). Patienter med KOL 

respektive diabetes som var stabila i sin sjukdom tyckte däremot att en mycket tät 

distanskontakt med sjukvården, exempelvis där de rapporterade in sina värden varje 

dag, upplevdes som tidsslösande (Vatnøy, Thygesen & Dale 2017; Morris et al. 2017). 

Ett resultat av detta upplevda tidsslöseri kunde vara att patienterna slutade att använda 

distansvård (Morris et al. 2017).  
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Möjligheten att lätt kontakta sjukvården dygnet runt med hjälp av distansvård var något 

som patienter med diabetes respektive KOL beskrev som positivt då det medförde en 

högre känsla av trygghet (Vatnøy, Thygesen & Dale 2017; Lee, Greenfield & Pappas 

2018; Morris et al. 2017). Patienter med KOL beskrev att en viktig del för att stärka 

deras känsla av trygghet och sinnesro i sjukdomen, var att ha täta kontakter med 

sjukvården, vilket möjliggjordes med distansvård (Barken, Thygesen & Söderhamn 

2018; Vatnøy, Thygesen & Dale 2017). Den täta kontakten med sjukvården upplevde 

patienterna bidrog till en ökad känsla av trygghet även för deras anhöriga (Barken, 

Thygesen & Söderhamn 2018). Vid användning av telemetri beskrev patienter med 

diabetes att en snabb återkoppling från sjukvården vid avvikande mätvärden var viktig 

för att patienterna skulle få en känsla av trygghet av distansvården (Lee et al. 2018).  

 

Användandet av tekniken 
 

Tekniska problem 

 

Patienter med diabetes som använde telemetri i hemmet berättade att tekniska problem 

såsom inloggningar eller brandväggar som inte fungerade korrekt ledde till att de 

upplevde användandet av IKT som tidslösande. Mindre tekniska problem ansågs dock 

vara acceptabla, som att exempelvis behöva skicka om olevererade meddelanden (Lie et 

al. 2017) 

 

Den tekniska kunskapsnivån 

 

Patienter med cancer och patienter med diabetes berättade att när IKT presenterades för 

dem upplevde de en osäkerhet och en känsla av att distansvården skulle innebära 

begränsningar i deras omvårdnad på grund av att deras tekniska kunskapsnivå var låg. 

Känslan av osäkerhet försvann efter utbildning och förevisning av den IKT som skulle 

användas (Lee, Greenfield & Pappas, 2018; Timmerman et al, 2016). Patienterna inom 

primärvården upplevde att en otillräcklig utbildning av IKT kunde bidra till att de hade 

svårigheter att anpassa sig till IKT lösningen (Zhang et al. 2015). I Morris et al. (2017) 

studie beskriver patienter med diabetes att om den IKT som används är för avancerad 

jämfört med den tekniken som de använde i vardagen, kunde det medföra att de får svårt 

att hantera tekniken och väljer därför att sluta använda distansvården med hjälp av IKT.  
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Teknikens utformning  

 

Patienter med KOL beskrev svårigheter att använda IKT på grund av muskelsvaghet i 

fingrarna som medförde problem att hantera den telemedicinska utrustningen (Vatnøy, 

Thygesen & Dale 2017). Patienter med lungcancer och gravida kvinnor som använde 

telemetri tyckte att designen på utrustningen var viktig för att inte begränsa dem i 

vardagen (Timmerman et al. 2016; Schramm et al. 2018). För patienter med KOL var 

det viktigt att den tekniska utrustningen var liten så att den tog så liten plats som möjligt 

i hemmet samt för att kunna ta med den på resor (Vatnøy, Thygesen & Dale 2017). 

Inom förlossningsvården uppgav patienterna att de föredrog att använda IKT gentemot 

traditionell omvårdnad men dem påpekade även att de saknade mera specifika 

funktioner för att göra vården mer personlig (Schramm et al. 2018). Patienter med 

lungcancer uppgav att om sjukvårdspersonalen hade en positiv inställning till 

distanskontakt motiverade detta patienterna till användning av distansvård (Timmerman 

et al. 2016). 

 

Diskussion 
 

Huvudresultat 
 

Syftet med studien var att beskriva möjligheter och begränsningar med distansvård 

utifrån ett patientperspektiv. Resultatet visade att patienter upplever både möjligheter 

och begränsningar med distansvård. En ofta förekommande möjlighet patienterna 

upplevde med distansvård var tillgängligheten till sjukvården. Tillgängligheten att 

enkelt och snabbt kunna kontakta sjukvården ledde till en ökad känsla av trygghet hos 

patienterna. De sparade också tid och pengar genom att slippa resa till sjukvården. En av 

de ofta förekommande begränsningarna som patienterna upplevde med distansvård var 

handhavandet av tekniken och rädslan över att förlora det fysiska mötet med 

sjukvårdspersonalen.  
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Resultatdiskussion 
 

Tillgänglighet till sjukvården via distans och vad den leder till 

 

Patienter uppgav att användandet av IKT, för att hålla kontakten med sjukvården, 

medförde en möjlighet till reducerat resande och de fick då en upplevelse av att det 

geografiska avståndet spelade mindre roll. Detta medförde även att patienterna sparade 

tid och pengar (Griffiths et al. 2017; Lee, Greenfield & Pappas 2018; Morris et al. 2017; 

Lie et al. 2017; Compen et al. 2017; Powell et al. 2017). Soegaard Ballester et al. (2018) 

fann i sin studie att distansvård sparade tid utan att komprimisa på vårdkvalitén vid 

preoperativ uppföljning av mindre kirurgiska ingrepp. Distansvården sågs också kunna 

bidra till en mer effektiv sjukvård (ibid). Denna upplevelse av att det geografiska 

avståndet spelade mindre roll kan antas bidra till en mer jämlik vård då även patienterna 

på landsbygden kan få tillgång till specialistvård utan långa resor.   

 

En del patientgrupper i den föreliggande litteraturstudien beskrev positiva möjligheter 

med att kunna befinna sig i sitt hem istället för på en vårdinrättning. (Morris et al. 2017; 

Rexhepi et al. 2018; Vatnøy, Thygesen & Dale 2017). För vissa patienter skapade det en 

upplevelse av en mer jämställd relation mellan patient och sjukvårdspersonal (Morris et 

al. 2017). Medan vissa patienter upplevde en positiv effekt av att få vara i en miljö de 

känner sig trygga i (Vatnøy, Thygesen & Dale 2017). Wälivaara (2012) beskrev att i 

patienternas egna hem är det sjukvårdpersonalen som blir gäster och där bestämmer 

patienten och dess anhöriga. Till skillnad mot när patienten är inneliggande på sjukhus 

där patienten är gäst och måste följa de regler som gäller där. Harrefors (2009) menade 

att alla människor har ett behov av trygghet, där en miljö som är lätt att känna igen, 

förstå och tolka är viktigt förutsättningar för god omvårdnad. Gammon (1998) uppgav 

att miljön på sjukhus däremot kan skapa negativa känslor hos patienterna och kan 

resultera i försämrat psykisk välmående. Harrefors (2009) poängterade också att en stor 

del patienter vid allvarlig sjukdom upplever en trygghet och en lättnad med att vistas på 

en sjukvårdsinrättning. Berbiglia och Banfield (2017) beskrev att enligt Orems teori så 

är den yttre miljön för en patient av stor vikt då den kan vara betydelsefull för patientens 

egen förmåga att upprätthålla sin egenvård. Författarna tror att upplevelsen av 

omgivningen vid omvårdnad därför kan antas variera från person till person och vara 

individuell, men upplevelsen torde också bero på sjukdomens allvarlighetsgrad. 
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Wälivaara (2012) beskrev att användandet av IKT kan påverka roller och maktbalans i 

relationen. Författarna anser att detta medför att sjuksköterskan behöver utveckla sin 

förmåga och kunskap för att kunna erhålla tillitsfulla relationer med patienterna i dessa 

nya former av möten. 

 

Utifrån den föreliggande litteraturstudien kan det konstateras att patienterna uppskattade 

att vårdas i sin hemmiljö (Morris et al. 2017; Vatnøy, Thygesen & Dale 2017; Rexhepi 

et al. 2018). Deltagarna i studien av Harrefors (2009) belyste också vikten av att få 

vårdas i sitt hem. De ansåg att begreppet hem beskriver minst två olika aspekter; det 

fysiska rummet där människor lever, och den psykiska tillhörigheten till ett hem. Det 

fysiska rummet beskriver endast den fysiska platsen där en person exempelvis äter och 

sover. Den psykiska tillhörigheten däremot är kopplad till välbekanta föremål, 

människor, rutiner och den omgivning som finns i hemmet. Människors upplevelser av 

hälsa, välbefinnande och omvårdnad sker i enlighet med varandra där omgivningen 

vilken vården bedrivs i har en stor betydelse för meningsskapande (ibid). Författarna 

tror därför att det är viktigt för sjuksköterskan att inte ta för givet att patienterna 

upplever sin hemmiljö som trygg då patienter upplever olika känslor relaterade till sitt 

hem.  

 

En stor del av patienterna i den föreliggande litteraturstudien uppgav att distansvård 

ledde till en saknad av det fysiska mötet med sjukvårdspersonalen. Denna saknad 

upplevdes av patienterna som en begränsning i distansvården (Morris et al. 2017; 

Powell et al. 2017; Lie et al. 2017). Patienterna berättade att distansvård kunde vara ett 

bra komplement till det fysiska mötet, men det kunde inte ersätta det fysiska mötet helt 

(Lee, Greenfield & Pappas 2018; Lie et al. 2017). Almerud (2007) beskrev att den 

medicinska tekniken inte kan ersätta den mänskliga närheten, beröringen och empatin. 

Sehlin, Hedman Ahlström, Andersson och Wenz (2018) identifierade i sin studie att 

distansvård med fördel kan användas som ett komplement till den traditionella 

omvårdnaden. Wälivaara (2012) bekräftade att patienterna ser distansvården som ett 

komplement till det fysiska mötet med sjukvårdspersonalen.  

 

Patienter i studien av Lee, Greenfield och Pappas (2018) uppgav att en ökad 

tillgänglighet att kontakta sjukvården sågs som en positiv möjlighet med distansvård då 

det medförde en känsla av trygghet. Patienterna upplevde även att den kontinuerliga 
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återkopplingen av exempelvis patienternas mätvärden var positivt. Strömberg och 

Mårtensson (2003) beskrev att uppföljning av en sjuksköterska har visat sig öka 

förmågan till egenvård, förändring av livsstil och även minska behovet av sjukhusvård. 

Enligt Orems omvårdnadsteori är det sjuksköterskans ansvar att förmedla den kunskap 

som patienten behöver för att kunna genomföra en god egenvård (Berbiglia & Banfield 

2017). Den täta kontakten med sjukvården tror författarna skulle kunna stödja 

patienterna med mer kunskap vilket ger patienterna en större förmåga till egenvård. En 

patient som har stor egenvårdförmåga och tror på sig själv kan antas känna sig tryggare 

i sin sjukdom.   

 

Patientens eget ansvar vid distansvård och förmågan att sköta 
egenvård  
 

Resultatet i den föreliggande litteraturstudien visade att telemedicin kunde öka 

patienternas kunskap om sin sjukdom, då dem tar en mer aktiv roll i sin omvårdnad 

(Barken, Thygesen & Söderhamn 2018; Vatnøy, Thygesen & Dale 2017). I 

Strömbergoch Mårtensson (2003) framkom det att digital teknik ger patienterna bättre 

kunskap om sin sjukdom och dess egenvårdsåtgärder än traditionella 

omvårdnadsmetoder. Enligt Orems omvårdnadsteori är begreppet egenvård något 

människan gör för sig själv, men hon lär sig dessa färdigheter i samspel med andra 

(Berbiglia & Banfield 2017). Författarna anser därför att sjuksköterskan har en viktig 

roll i samspelet med patienterna för att uppnå en optimal delaktighet och tillfredställelse 

av omvårdnaden. 

 

Det framkom i den föreliggande litteraturstudien att patienterna vid användning av 

distansvård upplevde en ökad känsla av självkontroll och självförtroende (Barken, 

Thygesen & Söderhamn 2017; Lee, Greenfield & Pappas 2018; Rexhepi et al. 2018). 

Eldh, Ehnfors och Ekman (2004) berättade att patienterna själva beskriver delaktighet 

som en liknelse med att ha- och dela kunskap. Kunskap om sin kropp, sin sjukdom och 

de tillhörande symtomen. Dessa upplevelser av sin sjukdom menade patienterna att de 

kommunicerar med sjuksköterskan som ett sätt att vara delaktig. Patienterna menade 

också att delaktighet innefattar deras eget ansvar att ta till sig av den informationen som 

sjuksköterskan ger dem, och att agera utefter denna. Enligt Orems omvårdnadsteori är 

det viktigt att sjuksköterskan ger stöd och tydliga instruktioner om vad patienten kan 
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göra självständigt för att främja sin egenvård (Berbiglia & Banfield 2017).  Författarna 

tror att känslan av ett ökat självförtroende och en ökad självkontroll hos patienterna 

härleder från delaktigheten som distansvården medför. 

 

I den föreliggande litteraturstudien identifierades att möjligheten att genomföra sin 

behandling när patienterna själv ville upplevdes som positivt. Det kunde dock även 

upplevas som en begränsning då det krävdes mycket självdisciplin (Compen et al. 

2017). Då människan har förmåga att resonera och handla medvetet, menar Orem att 

hon också har förmågan att ta hand om sig själv. Det är även varje människas rätt att 

vårda sig själv, men detta innebär ett eget ansvar (Berbiglia & Banfield 2017). 

Författarna förmodar att vissa patienter behöver mer stöd än andra för att bygga upp ett 

tillräckligt självförtroende. Det kan eventuellt bli en utmaning för sjuksköterskan att 

med hjälp av distansvård identifiera de patienterna med ett större behov av stöd. 

 

För vissa patienter med diabetes i den föreliggande litteraturstudien upplevdes 

blodsockermätning med hjälp av telemetri i hemmet medföra en högre följsamhet till 

behandling och omvårdnad (Lee, Greenfield & Pappas 2018). Även tidigare forskning 

av Tildesley, Mazanderani och Ross (2010) identifierade att med hjälp av dagliga 

kontroller och tät kontakt med sjukvården via IKT, sänktes patienternas 

blodsockervärden. Orems omvårdnadsteoriteori belyser vikten av patientens delaktighet 

i dennes egenvårdsbehov, men för att som patient kunna vara delaktig behövs också 

kunskap och ett intresse. Vidare är det enligt Orems omvårdnadsteori sjuksköterskans 

ansvar att förmedla kunskapen och identifiera vilken kunskap som patienten behöver för 

att kunna bli delaktig i sin omvårdnad (Berbiglia & Banfield 2017). Författarna 

förmodar att den ökade följsamheten kan bero på den dagliga kontakten som patienterna 

hade med sjuksköterskan. Den dagliga kontakten stödde förmodligen patienterna att få 

en bra balans mellan individens behov av egenvård och den personliga kraften och 

förmågan att tillgodose det. Den ökade följsamheten kan också antas bero på den ökade 

delaktigheten hos patienten när dem får registrera sina mätvärden själv. Enligt Eldh, 

Ehnfors och Ekman (2004) får vård och behandling ett bättre resultat om patienten görs 

delaktig i sin omvårdnad.  
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Sjuksköterskans ansvar och utmaningar för hälso-och sjukvården med 
distansvård 

 

En majoritet av patienterna, i de originalstudier som ingår i den föreliggande 

litteraturstudien, beskrev saknaden av det fysiska mötet som en begränsande faktor med 

distansvård (Morris et al. 2017; Powell et al. 2017; Lie et al. 2017). En oroskänsla som 

sjuksköterskor uttrycker i Sharma & Clarke (2014) var att användandet av distansvård 

skulle kunna innebära att patienter blev isolerade. Detta för att vissa av deras patienter 

inte hade något socialt nätverk och den enda sociala och fysiska kontakten patienterna 

upplevde var på sjukvårdsinrättningarna. Deltagarna i studien av Harrefors (2009) 

uppgav att de förlitade sig på att vårdpersonalen stödjer patienterna till att upprätthålla 

sin identitet och att de skyddar dem från bristen på fysisk och känslomässig närhet. 

Orems omvårdnadsteori menar att det är sjuksköterskans ansvar att förhålla sig till de 

faktorer som begränsar patientens förmåga att engagera sig i vården (Berbiglia & 

Banfield 2017). Författarna tror att patienternas saknad av fysiska möten kan komma att 

innebära utmaningar. Denna negativa upplevelse skulle kunna tänkas leda till att fokus 

tas från omvårdnadsprocessen och att det blir en begränsande faktor för omvårdnadens 

kvalitét. Sjuksköterskan behöver få kunskap om hur denna saknad av fysiska möten kan 

kompenseras för att patienterna ska uppleva en tillfredsställande omvårdnad.  

 

Patienter i den föreliggande litteraturstudien som var stabila i sin sjukdom ansåg att täta 

kontroller av sin hälsostatus via distans var tidslösande (Vatnøy, Thygesen & Dale 

2017; Morris et al. 2017) Den patientfokuserade vården syftar till att omvårdnaden ska 

anpassas efter individuella önskningarna med den enskilda patienten (Ekman et al. 

2011). Enligt Orem ställer olika typer av sjukdom och ohälsa varierande krav på 

patientens egenvårdande förmåga. En person som drabbas av ohälsa kan ha olika 

egenvårdsbehov relaterade till dess hälsoavvikelser (Berbiglia & Banfield 2017). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser därför att det är av vikt att 

sjuksköterskan kan identifiera dessa olika egenvårdsbehov för att skapa en 

individanpassad omvårdnad. Detta kan tänkas bli en utmaning för sjuksköterskan i och 

med att möjligheterna till en klinisk bedömning och tillgången till det fysiska mötet med 

patienten förändras genom distansvård.  

 

En del patienter i föreliggande litteraturstudie upplevde tekniken som begränsande, där 

både tekniska problem och dålig utbildning kunde leda till att patienterna slutade med 



Jessica Sköld & Pär Styf 

21 

 

distansvården (Morris et al. 2017). Sharma och Clarke (2014) menade att om 

teknikförståelsen hos patienterna är bristfällig finns risken att patienterna söker hjälp 

från sjukvårdspersonal istället för den tekniska personalen. Det är även viktigt att det 

finns support under hela tiden systemet används. Avsaknaden av teknisk support kan 

leda till att vårdpersonal måste lösa tekniska problem, vilket av sjukvårdspersonalen kan 

upplevas som väldigt påfrestande. Författarna tror att det är av vikt att sjuksköterskan 

ger patienterna information om vart de ska vända sig vid olika problem med den 

tekniska utrustningen. Detta för att patienterna ska har klart för sig vems ansvarsområde 

det är och på så sätt effektiviseras sjuksköterskans arbete. 

 

Vid användandet av distansvård framkom det i föreliggande litteraturstudie att en del 

patienter upplevde de kontakt- och självskattningsformulär som användes för 

uppföljning vara för generella (Lee, Greenfield & Pappas 2017; Zhang et al. 2015; 

Schramm et al. 2018). Patienter i en studie av Almerud, Alapack, Fridlund och 

Ekebergh (2007) berättade att det är viktigt att se hela människan och ge plats åt deras 

subjektiva upplevelse. När sjukvården blir mer teknisk finns en risk att 

sjukvårdspersonalen endast utgår från de värden och information som tekniken 

tillhandahåller. Detta kan leda till att sjukvårdspersonalen inte ser patienten i sin 

sjukdom utan endast ser mätvärdena (ibid). Patienterna i studien av Eldh, Ehnfors och 

Ekman (2004) beskrev att de upplevde en känsla av att inte få vara delaktiga i 

omvårdnaden när sjuksköterskan ser dem som en sjukdom eller ett symtom istället för 

som en hel människa. Orems omvårdnadsteori belyser vikten av att se sammanhanget i 

bedömningen av patienters tillstånd (Berbiglia & Banfield 2017). Författarna anser att 

det är viktigt att sjuksköterskan arbetar efter att se människan i sin helhet för att kunna 

säkerställa en god omvårdnad utan att objektifiera patienterna. 

 

Metoddiskussion 
 

Föreliggande litteraturstudie har genomförts med en beskrivande design som enligt Polit 

och Beck (2017) anses vara relevant då olika fenomen och upplevelser ska beskrivas. 

För att söka fram artiklar användes databasen Cinahl vilket kan ses som en styrka då det 

är en av de större databaserna inom området omvårdnad. Dock kunde fler databaser ha 

använts för att få en större bredd av artiklar. En begränsning gjordes till artiklar skrivna 

på svenska och engelska eftersom det var de språk som författarna behärskar, vilket 
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minskar risken för misstolkning av data. . En begränsning gjordes till artiklar publicerat 

de senaste fyra åren då ny och aktuell forskning är att föredra vid litteraturstudier enligt 

Polit och Beck (2017). Författarna till föreliggande studie har endast inkluderat 

vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet och frågeställningen för att ge ett relevant 

resultat. Syftet med föreliggande studie var att beskriva möjligheter och begränsningar 

utifrån ett patientperspektiv och därav bedömer författarna att det är av mervärde att 

största delen av de artiklar som använts har en kvalitativ ansats. Polit och Beck (2017) 

menar att kvalitativa data är bra att använda sig av för att beskriva ett fenomen utifrån 

en berättande synvinkel. Både kvalitativa och kvantitativa data användes dock i den 

föreliggande litteraturstudien vilket ändå ses av författarna som en styrka då risken att 

missa något relevant minskar när den begränsningen genomförs. En styrka med 

föreliggande litteraturstudie är att urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar 

redovisades utifrån ett flödesschema vilket ger en god överblick för läsaren att följa med 

i författarnas process (se Figur 1). Granskningsmallar (se Bilaga 1 och Bilaga 2 

användes för att stödja författarna att granska artiklarna. Utifrån dessa mallar kunde 

författarna till föreliggande litteraturstudie först bedöma relevans och sedan bedöma om 

artiklarna var av tillräckligt god kvalitet för att inkluderas. Detta ses av författarna som 

en styrka då det ökar kvalitén på föreliggande litteraturstudie.  

 

Dataanalysen i föreliggande litteraturstudie genomfördes enligt Aveyard (2014) där alla 

stegen i processen genomfördes vilket ses som en styrka då det enligt författarna 

säkerställer att inget relevant missas under analysprocessen. Tabeller för 

resultatsammanställning och metodologisk översikt (se Bilaga 3 och Bilaga 4) användes 

för att sammanställa informationen från de inkluderade artiklarna och på så vis ge 

författarna en bättre överblick och säkerställa att ingen viktig information föll bort. 

Teman och underteman skapades sedan med hjälp av färgmarkering och kodning av 

artiklarnas resultat vilket av författarna ses som en styrka för att hitta likheter och 

skillnader i de inkluderade artiklarna. En stor variation i patientgrupper föreligger i de 

inkluderade studierna vilket kan ses som en svaghet då det blev svårt att redovisa ett 

generaliserbart resultat. Författarna bedömde ändå detta vara en styrka då det eventuellt 

går att identifiera vilka patientgrupper som är mest lämpade för användandet av 

distansvård. De flesta inkluderade studier har tydligt beskrivna metodavsnitt som gjort 

det möjligt för författarna till föreliggande litteraturstudie att bilda sig en uppfattning 

om kvalitet och trovärdighet. Den kvalitativa data som inkluderades har främst baserats 
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på olika intervjuer vilket enligt Polit och Beck (2017) är ett bra sätt att samla in 

kvalitativa data. Enskilda intervjuer eller i grupp, över telefon eller via ett fysiskt möte, 

semistrukturerade intervjuer och öppna intervjuer har använts i studierna. En del 

patienter i ett fåtal av de inkluderade studierna hade inte själva använt sig av distansvård 

och hade därför inte själv någon erfarenhet. Detta kan ses som en svaghet men 

författarna har ändå valt att inkludera dessa artiklar då de anser att dessa patienters 

upplevelser och åsikter kan vara av mervärde för framtidens utveckling inom 

distansvård. De inkluderade artiklarna har en stor variation i vilket land de är utförda i. 

Detta kan både ses som en svaghet och en styrka. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie såg dock detta som övervägande positivt då det genererar en syn på 

distansvård utifrån olika kulturer och livsstilar. Författarna till den föreliggande 

litteraturstudien är insatta i Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer om god forskning och har 

förhållit sig till dessa genom alla processer i arbetet. Författarna har strävat efter ett 

objektivt synsätt och redovisat källor utan plagiat och falsifiering.  

 

Kliniska implikationer för omvårdnad 
 

Distansvård och olika hjälpmedel för IKT inom omvårdnaden kommer förmodligen att 

fortsätta utvecklas och sjukvården kan förvänta sig att komma i kontakt med detta. 

Resultatet till föreliggande litteraturstudie kan hjälpa sjuksköterskor att urskilja vilka 

patienter som är lämpliga för användandet av distansvård. Att lägga pengar och resurser 

på patienter som inte är en målgrupp för distansvård kommer inte bara att påverka 

verksamheterna utan kan också äventyra patientsäkerheten. I och med att distansvård 

redan är ett stort område inom sjukvården i dagens samhälle så bör sjuksköterskor också 

få utbildning inom det. Sjuksköterskan behöver ha kunskap om de tekniska 

hjälpmedlen, dess system men kanske också det viktigaste av allt- hur dem kan ge god 

omvård utan ett fysiskt möte. Resultatet i en av de föreliggande litteraturstudierna visar 

på att en engagerad sjuksköterska med en positiv syn på distansvård ger den bästa 

motivationen till patienterna för användandet av distansvård. Den föreliggande 

litteraturstudien kan hjälpa sjuksköterskor att identifiera både vilka möjligheter och 

vilka begränsningar som patienterna upplever utifrån distansvård. Med hjälp av den 

informationen kan sedan sjuksköterskan tillsammans med verksamheterna utveckla mer 

individanpassade hjälpmedel som förhoppningsvis kan gynna både patienter, 

vårdpersonal och hela verksamheter. Tack vare de begränsningar som identifierats i den 
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föreliggande literaturstudien kan sjuksköterskor få vägledning i sitt arbete för att 

förbättra och förändra dessa.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Litteraturgenomgången visar att forskningen som finns till största del fokuserar på 

distansvård utifrån hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv. Mer forskning krävs 

därför om distansvård ur patienternas perspektiv. Det är även patienterna som ska nyttja 

distansvården och om inte patienterna får göra sig hörda kommer de troligtvis heller inte 

att använda sig utav distansvård. Mycket av den forskning som redan finns fokuserar 

också på användning och utprovning av specifika hjälpmedel för IKT vilket gör att den 

forskningen blir svår att generalisera. Författarna anser att fortsatt forskning bör 

genomföras med fokus på distansvård överlag utifrån ett patients perspektiv då detta 

skulle kunna hjälpa sjuksköterskan att förbättra de övergripande begränsningarna inom 

distansvård. Resultatet i föreliggande litteraturstudie ger också en bra inblick i vad 

patienterna faktiskt ser som en möjlighet med distansvård. I sin tur kan det ge 

sjuksköterskan information om vad som upplevs som positivt och vad som då går att 

utveckla vidare både vad gäller tekniska hjälpmedel, system inom distansvård och 

bemötande.  

 

Slutsats  
 

Det framkom i föreliggande litteraturstudie att patienter upplevde både möjligheter och 

begränsningar med distansvård. Patienterna uppskattade den ökade tillgängligheten till 

sjukvården som distansvård medför. De uppskattade också att slippa resa till 

sjukvårdsinrättningar för att spara både tid och pengar. En begränsande faktor till 

distansvård upplevde dock patienterna var handhavandet av tekniken och flera yttryckte 

en rädsla för att helt förlora det fysiska mötet med sjukvårdspersonalen. Dock visade 

resultatet att dessa upplevelser var individuella både från person till person och för 

patientgrupperna sinsemellan. Digitaliseringen av vården kommer förmodligen att 

fortsätta  utvecklas och författarna anser därför att sjuksköterskor bör engagera sig och 

hålla sig ajour inom ämnet för att kunna motivera patienterna till användningen av 

distansvård.  
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Bilaga 3. Resultatsammanställning 
 

Författare, årtal och titel Syfte Resultat 
Barken et al. 2017 

Unlocking the limitations: Living with 

chronic obstructive pulmonary disease 

and receiving care through telemedicine- 

A phenomenological study 

 

Att beskriva de upplevda erfarenheterna av 

livskvalitet bland patienter som lever med 

kronisk obstruktiv lungsjukdom som 

inkluderades i en telemedicinsk intervention 

efter sjukhusvistelse för sjukdomsförsämring.  

Distansvård ökade patienternas tillgänglighet till sjukvården och de 

upplevde ett större stöd från sjukvårdspersonalen i jämförelse med 

traditionell omvårdnad. 

Compen et al. 2017 

”Mindfulness-Based cognitive therapy 

for cancer patients delivered via 

internet: Qualitative study of patient and 

therapist barriers and facilitators” 

Att utforska hinder och underlättande 

faktorer vid användandet av eMBCT 

(Internet-based mindfulness-based cognitive 

therapy) som upplevd av både patienter och 

terapeuter. 

Patienterna nämnde fyra övergripande teman som fördelar och 

nackdelar: 

behandlingsinställning (individuell och internetbaserad karaktär av 

behandlingen), behandlingsformat (hur behandlingen och dess 

vägledning organiserades och levererades), terapeutens roll och 

individuella patientegenskaper. 

Griffiths et al. 2017 

”Timely Digital Patient-Clinician 

Communication in Specialist Clinical 

Services for Young People: A Mixed-

Methods Study (The LYNC Study)” 

Att identifiera hur användningen av IKT för 

kommunikation mellan ungdomar och deras 

vårdinrättningar på lång sikt påverkar 

patienternas engagemang i deras egen 

omvårdnad. Samt att identifiera kostnader 

och etik- och patientsäkerhetsfrågor.  

Digital kommunikation möjliggjorde en snabb åtkomst till rätt 

vårdinrättning vid rätt tidpunkt. Distansvård värderas som ett 

komplement till traditionella kliniska möten och kan engagera 

patienterna i sin omvårdnad. Distansvård förbättrade patientens 

självständighet, självmakt och aktivering.  

Lee et al. 2018 

“Patients’ perception of using telehealth 

for type 2 diabetes management: a 

phenomenological study” 

 

Att utforska patienternas uppfattningar om att 

använda telehälsa för typ 2 diabeteshantering. 

Författarna identifierade tre huvudteman och dessa inkluderade: 

tekniska överväganden, uppfattningar av service och delaktighet. 

Alla patienter delgav att de var nöjda med tekniken. Få negativa 

synpunkter rapporterades avseende användningen av telehälsa. 
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Lie et al. 2017 

”Dropout from an eHealth intervention 

for adults with type 2 Diabetes: A 

qualitative study” 

 

Att utforska erfarenheter med en E-hälso-

intervention baserad på GSD (Guided Self-

Determination) i allmän praxis från 

perspektivet av dem som hoppade av och att 

förstå deras skäl att hoppa av. 

Författarna identifierade ett övergripande tema: "Förlora 

motivationen för deltagande i intervention". Detta tema 

illustrerades av fyra kategorier relaterade till deltagarnas 

erfarenheter av E-hälso-interventionen: 

(1) frustrerande teknik, (2) uppfattar innehållet 

som irrelevant och oförståelig, (3) prioriterar andra aktiviteter och 

(4) saknar de verkliga mötena med vårdpersonalen 

 

Melton et al. 2017 

”Increasing access to care for young 

adults with cancer: Results of a quality-

improvement project using a novel 

telemedicine approach to supportive 

group psychotherapy” 

Att undersöka om distansvård kan förbättra 

närvaron vid gruppterapi och om geografiska 

skillnader kan påverka tillgången till 

omvårdnad.  

Deltagarna tyckte att gruppen var fördelaktig: tekniken fungerade, 

de tyckte om gruppformatet. Det är tillåtet för tillhandahållande av 

tjänster till en geografiskt varierad befolkning av medicinskt sjuka 

unga vuxna. 

 

Morris et al. 2017 

”Webcam consultations for diabetic: 

findings from four years of experience 

in Newham” 

Att undersöka hur, i vilken utsträckning och 

under vilka omständigheter 

videokonsultationer kan tillhandahålla 

tillgänglighet, kostnadseffektivitet och 

personcentrerad vård, samtidigt som klinisk 

kvalitet upprätthålls med hjälp av 

lättillgänglig videokonferensteknik. 

Kvalitativa data visade att patienterna fann distansvården bekväm, 

motiverande och att den levererar lika bra vård som verkliga besök. 

Patienter ansåg att videokonsultation inte var lämpliga för alla 

möten, men skulle kunna kompletteras med traditionella kliniska 

besök. 

 

Powell et al. 2017 

”Patient perceptions of telehealth 

primary care video 

 visits” 

Att beskriva patientens erfarenheter med 

videobesök som utförs med sina 

primärvårdskliniker. 

Patienter rapporterade övergripande tillfredsställelse med 

videobesöken. Majoriteten var intresserad av att fortsätta att 

använda videobesök som ett alternativ till fysiska möten. De 

främsta fördelarna var bekvämlighet och minskade kostnader. En 

del patienter kände sig mer bekväm med videosök än kontorsbesök 

eftersom de kunde vara i sin egen hemmiljö. Begränsningarna med 

videobesök var integritet,  

Rexhepi et al. 2018 

”Cancer patients’ attitudes and 

experiences of online access to their 

electronic medical records: A qualitative 

study” 

Att ge fördjupad förståelse för 

cancerpatienternas attityder och erfarenheter 

av online-journaler, samt en ökad förståelse 

för komplexiteten att utveckla och lansera e-

hälsovårdstjänster. 

Studieresultatet bekräftar att online åtkomst kan hjälpa patienter att 

förbereda sig inför läkarbesök och att förstå deras medicinska 

problem.  
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Schramm et al. 2018 

”Acceptance of a new non‑invasive fetal 

monitoring system and attitude for 

telemedicine approaches in obstetrics: a 

case–control study” 

 

Att utvärdera acceptans och komfort hos ett 

specifikt prototypsystem för telemedicin 

inom förlossningsvården 

 

Dess användning medförde en förbättrad telemedicinsk förståelse 

hos patienterna. Implementering och integration av telemedicinska 

apparater i förlossningsvården uppskattades av patienterna, även 

om deltagarna önskade mer specifika funktioner för deras 

personliga användning. Distansvård kunde bidra till minskade 

schemalagda besök då patienterna kunde göra en bedömning av 

sina egna mätvärden hemifrån och vid behov kontakta sjukvården.   

Timmerman et al. 2016 

”Co-creation of an ICT-supported 

cancer rehabilitation application for 

resected lung cancer survivors: design 

and evaluation” 

Att rapportera om processen av skapande och 

utvärdering av ett multimodalt IKT-stöd-

program för rehabilitering av cancer med- 

och för lungcancerpatienter behandlade med 

lungresektion och deras vårdpersonal. 

Patienterna ansåg övervakning av hälsotillstånd (med monitor i 

hemmet), skräddarsydd information om sjukdom, behandling och 

livsstil och webbaserat skräddarsytt träningsprogram av mervärde. 

För patienterna var det viktigt att vårdpersonalen hade en positiv 

inställning till distansvården, liksom återkoppling från dem om 

resultat, ansågs som nödvändigt för att motivera användning och 

följsamhet. Användning av smartphones och datorer betraktades 

dock som hinder. 

 

Vatnøy et al. 2017 

”Telemedicine to support coping 

resources in home-living patients 

diagnosed with chronic obstructive 

pulmonary disease: Patients’ 

experiences” 

Hur hemmaboende patienter diagnostiserade 

med kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD) 

upplevde uppföljning med hjälp av 

telemedicin och i vilken utsträckning den 

implementerade tekniken kunde stödja och 

förbättra patienternas hantering av resurser 

och oberoende. 

Betydelsen av telemedicinstjänster som gav tillit och förtroende, 

interventionens inverkan på självständighet och självhantering och 

interventionens förmåga att stödja integritet och mening i livet, 

härledde temat: "Telemedicininterventionen bidrar till 

stressreduktion orsakad av sjukdomsbörda och underlättar levandet 

till så normalt som möjligt”. 
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Wentink et al. 2018 

”The patient perspective on the use of 

information and communication 

technologies and e-health in 

rehabilitation” 

Att undersöka användningen av vanliga 

elektroniska enheter bland 

rehabiliteringspatienter med möjligheten att 

mejla samt undersöka deras preferenser 

angående deras användning av IKT vid 

rehabilitering. 

Det konstaterades att patienterna 

föredrog att ha digital kontakt med en hälsovårdspersonal via 

distansvård. Patienter ville ha digital tillgång till sina egna 

personliga handlingar, exempelvis patientjournaler. 

Zhang et al. 2015 

”Using diffusion of innovation theory to 

understand the factors impacting patient 

acceptance and use of consumer e-health 

innovations: a case study in a primary 

care clinic” 

Att studera de faktorer som påverkar 

patienternas acceptans och användning av 

konsumenternas e-hälsovetenskapliga 

innovationer. 

 

De faktorer som bidrar till den låga anpassningsgraden var: 

(1) otillräcklig kommunikation om den aktuella distansvården och 

dess IKT till patienterna. 

(2) Den aktuella distansvården saknar värde för patienter som lätt 

kan göra möten via telefonsamtal och det finns begränsningar av 

funktionen hos e-tjänsten 

(3) oförmågan hos den nya distansvården med patientens preferens 

för muntlig kommunikation med receptionister och 

(4) begränsningen av patienternas egenskaper, inklusive deras låga 

internetkunnighet, brist på tillgång till dator eller internet hemma 

och brist på erfarenhet av onlinetjänster inom hälsoområdet. 
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Bilaga 4. Metodologisk översiktstabell 
 

Författare, årtal 

och land 

Titel Eventuell design 

och ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Barken et al. 2017 

Norge 

 

”Unlocking the limitations: 

Living with chronic 

obstructive pulmonary 

disease and receiving care 

through telemedicine- A 

phenomenological study” 

 

Beskrivande 

fenomenologisk 

design 

Kvalitativ 

 

 

10 patienter med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom 

(KOL) som hade använt 

telemedicinsk utrustning (ex. 

surfplatta och pulsoximeter) i 

hemmet efter sjukhusvistelse 

pga. sjukdomsexacerbation. 

Patienterna var 

mellan 61–80 år. 

Djupintervjuer 

 

Beskrivande 

fenomenologisk 

dataanalysmetod 

Compen et al. 

2017 

 

Nederländerna 

”Mindfulness-Based 

cognitive therapy for 

cancer patients delivered 

via internet: Qualitative 

study of patient and 

therapist barriers and 

facilitators” 

Kvalitativ 31 cancerpatienter med olika 

typer av cancer i olika stadier 

som skattade sig ≥11 på HAD 

(dessa poäng talar för att 

depression eller ångest 

föreligger). 

Interjuver med 

patienter och 

fokusgrupper med 

terapeuterna 

 

Konventionell kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Griffiths et al. 

2017 

 

Storbritannien  

“Timely Digital Patient-

Clinician Communication 

in Specialist Clinical 

Services for Young People: 

A Mixed-Methods Study 

(The LYBC Study)” 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

 

165 patienter i åldrarna 16–24 

med långvariga 

sjukdomstillstånd som hade 

kontakt med specialistkliniker 

Observationer samt 

interjuver 

 

Tematisk analys 
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Lee et al. 2018 

 

Storbritannien 

“Patients’ perception of 

using telehealth for type 2 

diabetes management: a 

phenomenological study” 

Fenomenologisk 

design 

 

Kvalitativ 

10 patienter med diagnosen 

diabetes typ 2 i åldern 49–77 

år. Tiden sedan dem fick 

diagnosen varierade mellan 4–

33 år. Alla led av någon typ av 

kronisk följdsjukdom av sin 

diabetes. Alla använde 

telemetri för att mäta sin 

blodglukos, blodtryck och 

vikt. Tiden dem använt sig av 

telehälsa varierade från 1,5–

3,5 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Giorgi’s beskrivande 

fenomenologiska 

dataanalysmetod 

Lie et al. 2017 

 

Norge 

”Dropout from an eHealth 

intervention for adults with 

type 2 Diabetes: A 

qualitative study” 

Kvalitativ 12 vuxna med diabetes typ 2 

som hoppade av en 

intervention för att stödja 

egenvård genom e-hälsa. 

Semistrukturerade 

interjuver 

Kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och 

Lundman 

 

Melton et al. 2017 

 

U.S.A 

”Increasing access to care 

for young adults with 

cancer: Results of a 

quality-improvement 

project using a novel 

telemedicine approach to 

supportive group 

psychotherapy” 

Kvalitativ 8 deltagare som var invånare i 

Colorado, hade kontakt med 

sjukhus eller cancercenter, 

engelsktalande, mellan åldern 

18 och 40 år, och hade en 

cancerdiagnos. Alla 

deltagarna hade tillgång till 

trådlöst internet och 

var bekväma med att använda 

surfplatta eller dator. 

Online-enkäter med 

en kvalitativ 

feedback.  

Textanalysmetod 

Morris et al. 2017 

Storbritannien 

”Webcam consultations for 

diabetic: findings from 

four years of experience in 

Newham” 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

104 diabetespatienter som 

gick på rutinmässiga 

uppföljningar hos 

diabetessköterska där 

patienterna ansågs kliniskt 

lämpliga och där en fysisk 

Kvalitativ: Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Fokusgrupper. 

Kvantitativ: 

Registerdata   

Enkäter 

Statistisk dataanalys 
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undersökning inte förväntades 

vara nödvändig. 

Powell et al. 2017 

U.S.A 

”Patient perceptions of 

telehealth primary care 

video visits” 

Kvalitativ 19 patienter som alla var över 

18 år och erhållit en 

webbkonsultation med 

primärvården. 

Semistrukturerad 

Demografisk 

undersökning 

Konventionell 

innehållsanalysmetod. 

Beskrivande statistisk 

analys över demografin. 

Rexhepi et al. 

2018 

Sverige 

”Cancer patients’ attitudes 

and experiences of online 

access to their electronic 

medical records: A 

qualitative study” 

Metodologisk 

design 

Kvalitativ 

30 cancerpatienter som hade 

kontakt med cancervården i 

Uppsala. 15 av dessa hade 

tidigare erfarenhet av 

elektronisk journal och 15 

hade ingen tidigare erfarenhet. 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Tematisk analysmetod 

Timmerman et al. 

2016 

 

Nederländerna 

”Co-creation of an ICT-

supported cancer 

rehabilitation application 

for resected lung cancer 

survivors: design and 

evaluation” 

Användarcentrerad 

design 

Kvalitativ 

 

10 patientersom var ≥18 år 

och diagnosticerade med icke-

småcellig lungcancer 

behandlad med lungresektion 

(hela eller delar av lungan 

avlägsnas kirurgiskt). Utan 

recidiv vid studiens början. 

Semi-strukturerade 

intervjuer, 

fokusgrupper, 

scenarios och (SUS) 

frågeformulär. 

 

Induktiv analysmetod med 

klassificeringar. 

Schramm et al. 

2018 

 

Tyskland 

”Acceptance of a new 

non‑invasive fetal 

monitoring system and 

attitude for telemedicine 

approaches in obstetrics: a 

case–control study” 

Kvantitativ 106 kvinnor deltog i studien. 

Alla var mellan 24 och 42 

veckor in i sin graviditet, 

deras ålder var mellan 18 och 

55 och de deltog i 

rutinmässiga CTG-besök.  

Frågeformulär Spearman rank correlation 

coefficient 

Wilcoxon U test 

Chi square test 

p < 0.05 

Vatnøy et al. 2017 

Norge 

”Telemedicine to support 

coping resources in home-

living patients diagnosed 

with chronic obstructive 

pulmonary disease: 

Patients’ experiences” 

Kvalitativ  10 patienter med KOL deltog i 

studien. Patienterna fick 

uppföljning med hjälp av 

telemedicin efter hemgång 

från sjukhuset pga. En 

försämringsperiod i sin KOL. 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalysmetod som 

beskrivs av Graneheim och 

Lundman 

 

Wentink et al. 

2018 

”The patient perspective on 

the use of information and 

Tvärsnittsstudie 

Kvantitativ 

190 deltagare som var 18 år 

eller äldre och erhöll 

Frågeformulär Beskrivande statistisk 

analys 



Jessica Sköld & Pär Styf 

 

Nederländerna communication 

technologies and e-health 

in rehabilitation” 

rehabilitering via slutenvård 

och/ eller öppenvård. 

Mann Whitney U-testet 

Chi-kvadrattest 

SPSS 

Zhang et al. 2015 

 

Australien 

”Using diffusion of 

innovation theory to 

understand the factors 

impacting patient 

acceptance and use of 

consumer e-health 

innovations: a case study in 

a primary care clinic” 

Longitudinell 

fallstudie 

 

Kvalitativ och 

kvantitaiv 

Data var samlad från 

dataloggarna på 25 616 

patienter som besökte en 

primärvårdsklinik i en stad i 

Australien under hela 

studietiden, och från 

djupintervjuer med 125 

patienter 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Online besöksdatabas 

Kvalitativ dataanalys 

beskriven av 

Miles and Humberman 

Chi-square test, 

SPSS20, 

Spearman’s correlation test, 

P-value < 0.05, 

The theoretical lens of 

Rogers’ innovation 

diffusion theory. 

 

 

 

 


