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Sammanfattning 
Bakgrund: Vårdinformatik bearbetar och för fram informatik med hjälp av teknologi. 
Vårdinformatiken ska vara ett stöd för att nå åtgärder inom omvårdnad. Med växande 
patientgrupper ökar behovet av vårdinformatik inom omvårdnad. Syfte: Belysa 
patienters upplevelse av vårdinformatik inom omvårdnad. Metod: En litteraturstudie 
genomfördes av nio vetenskapliga artiklar från en systematisk sökning i databaser.  
De vetenskapliga artiklarna analyserades med hjälp av hermeneutisk analysmetod 
Resultat: Nio teman framkom; patient-vårdinformatik-bekräftelse, patient-
vårdinformatik-osäkerhet, patient-vårdinformatik-tillgänglighet, patient-
vårdinformatik-ovisshet, patient-vårdinformatik-tid, patient-vårdinformatik-önskemål, 
patient-vårdinformatik-hemmiljö, patient-vårdinformatik-personcentrerat och patient-
vårdinformatik-självständigt. Patienters upplevelse är beroende av utbildning, 
information och bemötande i samband med vårdinformatiken. Upplevelsen av 
vårdinformatik kan skilja sig beroende på ålder, sjukdom, utbildning och/ eller 
teknologi. Slutsats: Patienters upplevelse är viktig att belysa för att kunna utveckla 
utbildning, informationsdelgivning och stöd i samband med vårdinformatik. Fokus 
 på utbildning och information bör läggas på både patienter och sjuksköterskor. 
 Med individanpassad vårdinformatik ökar livskvalitén hos patienter. 
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Abstract 

Background: Nursing informatics process and perform informatics through 
technology. Nursing informatics should be a support in reaching measures in nursing. 
With a growing population, the need for care increase and an increasing need for 
nursing informatics arise within nursing. Aim: Highlighting patients´ experience  
of nursing informatics within nursing. Method: A literature review of nine scientific 
articles was conducted from a systematic search of databases. The scientific articles 
were analyzed using hermeneutic analysis. Results: Nine themes emerged; patient- 
nursing informatics-confirmation, patient- nursing informatics -uncertainty, patient- 
nursing informatics. availability, patient- nursing informatics- home environment, 
patient- nursing informatics- person-centered and patient- nursing informatics- 
independent. Patients experience of nursing informatics is dependent on education, 
information and treatment. The experience of nursing informatics is depending  
on age, illness, training and/or technology. Conclusion: Patients experience is 
important to highlight in order to develop education, information, service and support 
in connection with nursing informatics. Focus on education and information should  
be added to both patients and nurses. With individualized nursing informatics, the 
patient`s quality of life increases. 
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Inledning 
Vårdinformatikens användningsområden kan till exempel vara informationsutbyte, 
övervakningssystem och omvårdnadsplaneringar kring patienten med hjälp av 
teknologi (Ruland, 2002). Begreppet informatik avser vetenskapen om tekniker  
och metoder för att föra fram information med hjälp av informationsteknologier 
och kommunikationsteknologier (Ernby, 2008). Begreppet vård syftar till att ge stöd  
i någon form av behandling för att stärka patienter (Norstedts stora svenska ordbok, 
1986). Efterfrågan av teknologiska system kommer att öka i takt med att befolkningen 
ökar i världen, som lider av kroniska sjukdomar, detta för att klara av kostnaderna  
för vården (Knight & Shea, 2014). I Sverige besväras 32,5 % av män i åldern 16–84 
år, samt 38,4 % av kvinnor i åldern 16–84 år av någon form av långvarig sjukdom  
eller hälsoproblem (Statistiska centralbyrån, 2015). I USA sker ständig utveckling  
för att utforma teknologiska system, för att öka tillgängligheten och engagemanget  
i egenvården hos patienter (Gephart & Effken, 2013). I en studie av Yli-Uotila, 
Rantanen och Suominen (2013) upplevde patienter att teknologin skulle vara 
lättillgänglig, genom att teknologin skulle finnas tillhands när behov uppstod (Yli-
Uotila et al., 2013). Forskning har visat att patienters upplevelser av teknologi, var  
att den skulle vara lätt att använda (Fairbrother, Ure, Hanley, McCloughan, Denvir, 
Sheikh & McKinstry, 2013). För att vårdinformatiken ska kunna fylla sitt syfte, måste 
teknologin som framför informatiken bli användarvänlig både för sjuksköterskan  
och patienten. Följaktligen om teknologi används på ett effektivt sätt kan resultatet  
bli att omvårdnadsarbetet runt patienten underlättas (Shultz & Hand, 2015). Patienter 
kommer framöver förvänta sig att sjuksköterskan använder liknande teknologi som 
finns i samhället, att återgå till äldre teknologier kommer patienter inte att acceptera. 
Implementera av vårdinformatiken i sjuksköterskeutbildningen skapar möjligheter  
att förbättra användningen av vårdinformatiken i omvårdnadsarbetet (Gassert, 1998). 
Teknologin når fortfarande inte upp till sina förväntningar. Integrationen mellan 
system är bristfällig och det råder brist på sjuksköterskor som är utbildade inom 
vårdinformatiken (Gephart et al., 2013).  

 

Bakgrund  
Definition av patient 
Den lidande människan är den ursprungliga betydelsen för begreppet patient (Kasèn, 
2012). Begreppet patient härstammar från det latinska ordet patiens och har 
betydelsen den som lider och uthärdar. De etymologiska ord som är besläktade med 
begreppet patient är passion, passiv och tålamod. Begreppet patient har synonymerna 
klient, kund, vårdtagare, vårdfall, sängliggande, fall, sjukling, skyddsling och 
konvalescent det vill säga att vara på bättringsväg (Kasèn, 2012). I Nordstedts Förlag 
(2003) nämns synonymerna sjukling, den sängliggande, den sjuke, klient, vårdfall och 
konvalescent. Patient är en person som är i kontakt med hälso- och sjukvård på grund 
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av sjukdom eller tillstånd som kräver råd, behandling eller omvårdnad (NE, 2017). 
Ernby (2008) definierar begreppet patient som en individ som är i behov av 
behandling för sina symtom i någon form. 

Definition av upplevelse 
Inom omvårdnaden har patientens upplevelse en stor betydelse för att skapa en 
förståelse för patientens situation (Ekebergh, 2012). Synonymer till begreppet 
upplevelse är erfarenhet, äventyr, händelse, tilldragande och evenemang (Nordstedts 
Förlag, 2003; Walter, 1991). Nordsteds förlag (2003) nämner även öden och historia 
som synonymer till upplevelse. Betydelsen av begreppet upplevelse är att vara med 
om något, tycka eller känna att något är på ett sätt. Det innebär känslan eller 
förståelsen som patienten får av något (Nordstedts, 2003). 

Definition av vårdinformatik 
Begreppet vårdinformatik är en del i omvårdnadsvetenskapen som beskriver kunskap 
relaterat till omvårdnadsarbetet och vårdinformation (Henry, 1995). Fokus ligger inte 
på teknologin utan på hur informationen bearbetas och förs fram genom teknologi.  
De olika teknologierna skall vara som ett stöd för att nå tilltänkt åtgärd inom 
omvårdnad (Henry, 1995). Inom omvårdnad kan användningen av vårdinformatik 
förbättra och underlätta omvårdnaden för både sjuksköterskan och patienter (Ali & 
Skärsäter, 2017). Det kan handla om ökad tillgång av information och beslutsstöd  
om diagnoser via teknologin, som kan underlätta bedömningen av patientens  
behov av omvårdnad (Henry, 1995). Olika teknologiska system som kan användas 
 i samband med vårdinformatik kan vara journalsystem, webbaserade system och 
övervakningssystem (Hanna, Ball & Edwards, 2006). Genom vårdinformatiken kan 
informationsteknologier implementeras på nya sätt inom omvårdnad. Detta öppnar 
upp nya användningssätt för hur bearbetning och inhämtning av information kan ske 
inom omvårdnad (Ruland, 2002). 

Vårdinformatik i ett tidsperspektiv inom omvårdnad  
Vårdinformatik i teoretisk förankring 

Tankesättet kring vårdinformatik inom omvårdnad uppkom redan med Florence 
Nightingales omvårdnadsteori från senare delen av 1800-talet (Ozbolt & Saba, 2008). 
Florence Nightingale använde information som inhämtats från erfarenheter och 
observationer i sitt arbete, för att utveckla sin teori om omvårdnad. Nightingale 
dokumenterade och förde statistik över sina erfarenheter som senare kunde användas 
till att förbättra hälsan och välbefinnandet hos patienter. Genom att gå tillbaka i 
dokumentationen bidrog detta till att förbättra omvårdnaden kring patienter (George, 
2010). För att förbättra kvalitén på omvårdnaden kring patienten, påbörjades 
insamling och dokumentation av patientdata under 1950-talet, detta gjordes för att  
få en samlad informationsbild om patientens tillstånd. På 1970-talet utvecklades de 
första sjukhusinformationssystemen som bidrog till att arbetet och planering kring 
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patienten förbättrades (Ozbolt et al., 2008). Utvecklingen av systemen skedde 
 främst för att stödja sjuksköterskans arbete (Henry, 1995). Föregångaren till dagens 
evidensbaserade riktlinjer började utvecklas i form av standarvårdplaner som byggde 
på insamlad information från patienter (Ozbolt et al., 2008). I början av 2000-talet 
fanns väldigt få studier gjorda som uppmärksammade patienters upplevelser av 
vårdinformatiken inom omvårdnad. De studier som var gjorda hade dålig validitet  
och reliabilitet (Collins, Nicolson & Bowns, 2000). Utvecklingen av vårdinformatiken 
sker främst inom evidensutveckling, patientutbildningar, sjuksköterskeutbildningar 
samt i sjuksköterskans arbete (Hannah et al., 2006). Enligt patientdatalagen  
(SFS 2008: 355) är hälso- och sjukvården skyldiga att dokumentera patientdata, 
 för att tillgodose patientsäkerheten och kvalitén inom vården. Genom att använda sig 
av informationsteknologi vid dokumentations hantering blir informationen mer 
lättillgänglig, samt lättare att organisera (Ruland, 2002).  

Vårdinformatik via webben 

En stor utveckling av vårdinformatiken skedde under 1990-talet genom utökad 
användning av internet. Internet möjliggjorde kommunikation och delning  
av information trots geografiska avstånd mellan sändare och mottagare. Internet 
öppnade upp för nya möjligheter inom vårdinformatiken eftersom information  
blev mer lättillgänglig (Ozbolt et al., 2008). Under år 2000 hade 53 % av Sveriges 
befolkning tillgång till internet i hemmet (Informationsteknologikommissionen, 
2002). År 2016 hade 93 % av Sveriges befolkning tillgång till internet i hemmet. 
Användningen av internet för att söka hälsoinformation i åldrarna 16–85 år var  
cirka 58 % år 2016 (Statistiska centralbyrån, 2016). Internet har en funktion som 
kallas webben, som gör det lätt att finna information i text, bild och ljud (Nordstedts 
Förlag, 2003). Webbaserad teknologi bidrar till hur vårdinformationen kommer att 
utföras i framtiden (Ruland, 2002). Patienten kommer bli mer välinformerad med 
tillgång till hälsotjänster via webben. Möjligheten att söka vård på distans ställer 
högre krav på sjuksköterskan, att kunna samla in överblickande information om 
patientens hälsohistoria och hälsotillstånd (Ruland, 2002). Forskning enligt Yli-Uotila 
et al. (2013) visar att patienter ofta söker stöd och information på webben, då 
patienterna ofta glömmer bort sina frågor vid sjukhusbesök, eftersom fokus ligger  
på patientens hälsotillstånd. Chattfunktioner med sjuksköterska, andra patienter  
och olika forum på webben upplevdes som en stödjande funktion. Webben gör det 
möjligt för patienter att ha kontakt med sjuksköterskor och andra patienter (Ruland, 
2002). Patienter upplevde att tillgängligheten av webben, gjorde det lättare att delge 
sin sjukdomshistoria samt ta del av andras sjukdomshistoria. Genom att ta del av 
varandras information, upplevde patienter det lättare att bearbeta sina känslor och 
tankar (Yli-Uotila et al., 2013). Via webben finns även möjligheter för patienter att 
 ta del av information och anmäla sig till nyhetsbrev rörande sin sjukdom (Ruland, 
2002). Användningen av vårdinformatik i form av internetbaserad kommunikation 
som tillåter videosamtal och textmeddelanden möjliggör kommunikation på distans 
samt omvårdnad i patientens hemmiljö. Vårdinformatiken kan vara en fördel för 
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patienter med långvarigt omvårdnadsbehov. Patienten kan använda sig av teknologin 
tillsammans med vårdpersonal, eller för att hålla kontakt med anhöriga på distans. 
Patienten kan även ha kontakt med vårdpersonalen angående sina symtom och 
funderingar. På detta sätt kan patienten uppleva glädje och delaktighet. När patienten 
även har möjlighet att involvera och uppdatera sina anhöriga bidrar detta till trygghet 
för patienten (Jones, 2013). Informationsteknologier kan möjliggöra konsultation  
på distans, trots avstånd till närmaste konsultations specialist. Konsultationen kan äga 
rum på den lokala vårdcentralen med hjälp av videoteknologi i form av webbkamera. 
En studie av Wyatt, Rhoads, Green, Ott, Sandlin och Magann (2013) visade att 
upplevelsen av vårdinformatik via videoteknologi varierade hos gravida patienter.  
Vid konsultationen deltog en sjuksköterska från den lokala vårdcentralen samt 
specialisten som konsulterades via videoteknologin. En del patienter upplevde ingen 
skillnad mellan att åka till annan stad och få konsultation, eller att få konsultation  
på den egna vårdcentralen genom videoteknologi. En del patienter saknade den 
fysiska och emotionella närheten som ett möte utan videoteknologi ger. Patienter 
kunde även uppleva rädsla för att ställa sina frågor, då patienter trodde att frågorna 
skulle uppfattas som dumma. Fördelaktiga patientupplevelser av videoteknologin  
var tidsbesparing, närhet till hemmet och att inte behöva spendera pengar på 
drivmedel, transport samt att det upplevdes som bekvämt (Wyatt et al., 2013). 

Vårdinformatik som egenvård 

Enligt omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem består omvårdnaden av olika  
system som sker i ett samarbete mellan sjuksköterskan och patienten för att stödja 
egenvården. Stödjandet av egenvården kan göras genom att använda sig av 
utbildningsprogram och låta patienten själv få undersöka teknologin (George, 2010). 
Egenvård innebär att individen utför aktiviteter kring sin egen person, för att nå 
hälsorelaterade mål som rör den enskilda individen (NANDA International, 2015).  
Ur ett internationellt perspektiv är målet med användning av vårdinformatik att 
förbättra patientsäkerhet och kvalité. Omvårdnaden ska bli mer personcentrerad, 
kontinuiteten av vården ska bli bättre, smidigare för patienten och dess vårdgivare 
(Hanna et al., 2006). Genom att implementera vårdinformatiken i omvårdnaden  
kan sjuksköterskor stödja patienter till egenvård. Egenvården kan stödjas genom  
att uppmärksamma patientens behov, styrkor och individuella mål, detta kan bidra till 
att omvårdnaden sker med hjälp av patientanpassad informationsteknologi (Knight & 
Shea, 2014). Exempel på informationsteknologier kan vara övervakningsteknologier, 
webbaserad utbildning och konsultation genom videoteknologier (Hanna el al., 2006). 
Patientanpassade informationsteknologier kan också vara applikationer, sms och  
e-mail som delges med hjälp av smarttelefoner, surfplattor och handdatorer. Det kan 
även innefatta olika informationsteknologier för registrering av mätvärden (Eriksson 
& Majanen, 2012), exempelvis pacemaker (Hanna el al., 2006). Genom att kunna  
ge vård på distans kan vårdinformatiken mellan sjuksköterskan och patienten skapa 
möjligheter för en personcentrerad vård, samt öka patientsäkerheten och kvalitén  
på omvårdnaden (Hanna et al., 2006). I en studie där patienter kunde rapportera in 
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sjukdomssymtom via webben uppgav patienter upplevelsen av att teknologin kunde 
vara ett bra stöd, för att införskaffa sig kunskap om sin sjukdom och känna igen sina 
symtom. Genom att patienterna kände igen sina symtom kunde patienter själva få en 
inblick i vad som lindrade deras symtom (Gibson, Miller & Kearney, 2007). 
Vårdinformatik i form av övervakningsteknologi eller självrapporteringsteknologi  
kan vara ett alternativ för patienter med till exempel kroniska hjärtfel, då de kan 
utföra mätning på ett individanpassat sätt i hemmet. Patienter i studien upplevde att 
det var bekvämt att kunna få vård i hemmet med hjälp av övervakningsteknologi 
(Fairbrother et al., 2013). Även upplevelsen av att känna sig välinformerad uppkom i 
samband med teknologianvändningen och ingav en känsla av kontroll, över sin 
behandling som i sin tur ökade självförtroendet. Då patienterna kunde konsultera med 
specialistsjuksköterskan upplevde patienterna att de inte hade det yttersta ansvaret. 
Trots de positiva upplevelserna av teknologin upplevde en del patienter att 
utrustningen gjorde ett intrång i deras hemmiljö, och att det var mycket tekniska 
problem kring den teknologiska utrustningen (Fairbrother et al., 2013). I 
användningen av teknologin bör sjuksköterskan finnas till hands, för att få patienten 
att känna sig säker och samtidigt assistera patienten för att möjliggöra utveckling  
i egenvården (George, 2010). 

 

Problemformulering 
Den vetenskapliga litteraturen indikerar på mindre kunskap publicerat i nutid  
om patienters upplevelse av vårdinformatik inom omvårdnad. Beskrivning om  
hur vårdinformatik kan integreras inom omvårdnad utifrån patienters upplevelser är 
mindre utforskat i dagsläget. Patienters perspektiv behöver belysas för möjlighet till 
ökad tillämpning av vårdinformatik inom omvårdnad. Genom ökad evidensutveckling 
inom vårdinformatik finns möjlighet till högre patientsäkerhet i samband med 
omvårdnad. 

 

Syfte 
Syftet var att belysa patientens upplevelse av vårdinformatik inom omvårdnad. 

 

Metod 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med empirisk inriktning.  
Enligt Priebe och Landström (2012) innebär empirisk att utgå från verkligheten,  
skapa förståelse samt att framkalla reflektioner kring fenomenet som studeras. 
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Enligt Forsberg och Wengström (2016) bygger urvalsmaterialet på det egna syftet  
i den allmänna litteraturstudien, och strävar efter att belysa det aktuella kunskapsläget. 
För att svara på den allmänna litteraturstudiens syfte har insamlad data inhämtats från 
kvalitativa studier. Vid granskning av resultatartiklarna användes Carlsson och Eiman 
(2003) bedömningsmall för kvalitativ metod. Bedömningen av resultat artiklar 
gjordes genom graderingsnivåerna I – III, graderingsnivån I innebar hög kvalité och 
graderingsnivån III innebär låg kvalité på den vetenskapliga artikeln (Carlsson & 
Eiman, 2003). 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusions- och exklusionskriterier valdes för att få relevanta sökningar som 
 kunde besvara det valda syftet (Forsberg & Wengström, 2016). Inklusionskriterierna 
(Forsberg & Wengström, 2016) var att de vetenskapliga artiklarna skulle innehålla 
patientcitat, patienters upplevelse av vårdinformatik, vara av kvalitativ studie 
alternativ mixad metod. Artiklarna skulle även belysa användning av 
självrapporteringsteknologi, informationsapplikationer och videorådgivning. 
Exklusionskriteriet (Forsberg & Wengström, 2016) som uppmärksammades  
tydligt vid datainsamlingen innefattade att telefonrådgivning inte skulle nämnas  
i de vetenskapliga artiklarna som valdes ut till resultatet. 

Datainsamling 
Datainsamlingen utgick från angivet syfte, om att belysa patienters upplevelse  
av vårdinformatik inom omvårdnad samt problemformulering. En inledande 
osystematisk sökning påbörjades efter relevanta vetenskapliga artiklar. Enligt 
Östlundh (2012) ges en överblick av aktuellt kunskapsläge med en inledande 
osystematisk sökning. Sökningar utfördes i databaserna Cinahl, PsycInfo, PubMed 
samt SweMed. Kunskap om databaserna inhämtades från Forsberg och Wengström 
(2016). Databasen Cinahl är speciellt inriktad på omvårdnadsforskning. Databasen 
PubMed har inriktning på omvårdnadsforskning, medicin och odontologi. Databasen 
PsycInfo innehåller vetenskapliga artiklar inom psykologisk forskning. I databasen 
SweMed är inriktningen på medicinsk forskning (Forsberg & Wengström, 2016). 
 En inledande osystematisk sökning gjordes i ovan nämnda databaser, för att se vilka 
databaser som kunde vara relevanta till att besvara det valda syftet (Östlundh, 2012). 
Databasen SweMed (Forsberg & Wengström, 2016) valdes bort eftersom de 
vetenskapliga artiklarna inte kunde svara på syftet. Vid alla inledande osystematiska 
sökningar (Östlundh, 2012) användes sökordet ”nursing informatics”.  
Den osystematiska sökningen (Östlundh, 2012) redovisas inte i sökhistorik. Efter den 
osystematiska sökningen (Östlundh, 2012) påbörjades en mer systematisk sökning 
 i databaserna Cinahl, PsycInfo samt PubMed (Forsberg & Wengström, 2016).  
Den systematiska sökningen (Östlundh 2012) redovisas i bilaga B. Sökorden som 
användes i databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed var genomgående ”nursing 
informatics”, ehealth, telemedicine, patient, experience och nursing (Bilaga A). 
Trunkering av sökorden ”nursing” ”patients” användes med hjälp av en asterisk, *, 
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till ”nurs*” och ”patient*”. Trunkeringen användes för att sökningen skulle ge 
vetenskapliga artiklar med olika böjningar av ordet (Forsberg & Wengström, 2016; 
Östlundh, 2012; Karlsson, 2012) ”nursing” för att kunna svara på valt syfte. Booleska 
termen AND användes genomgående i sökningarna i nämnda databaser. Den booleska 
termen AND användes för att begränsa sökningen (Forsberg & Wengström, 2016; 
Östlundh, 2012) 

Sökning i databasen Cinahl 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar påbörjades i databasen Cinahl. 
Begränsningsfunktionerna (Karlsson, 2012; Östlundh, 2012) som användes vid 
sökning i databasen Cinahl var research article, peer reviewed, skrivna på engelska 
samt publicerade mellan åren 2007–2017. Sökfältet Select a Field ändrades till  
TX All Text i alla sökningar som genomfördes i databasen Cinahl vilket bidrog  
till att sökorden kunde förekomma i hela texten (Östlundh, 2012). Ändringen gjordes 
för att kunna hitta vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet. Genom att använda 
booleska termen AND kombinerades ord (Karlsson, 2012) utifrån syftet i sökningarna 
som gjordes i databasen Cinahl. Trunkering enligt Östlundh (2012) gjordes med hjälp 
av en asterisk. Ordet nursing trunkerades till nurs*. Trunkeringen av nursing gjordes 
för att fånga upp ordets olika böjningar (Karlsson, 2012). En första sökning gjordes 
utifrån sökorden ”nursing informatics” AND patients AND experience AND nurs*. 
Sökningen gav träff på 12 stycken vetenskapliga artiklar (Bilaga B). I sökningen 
valdes 12 av 12 vetenskapliga artiklar bort. De förkastade vetenskapliga artiklarna 
belyste sjuksköterskans eller sjuksköterskestudenters upplevelse samt hur 
sjuksköterskan implementerar vårdinformatiken i omvårdnaden. Sökordet  
”nursing informatics” ersattes med sökordet ehealth. En ny sökning gjordes  
med sökorden ehealth AND patient AND experience AND nurs*.  
Sökningen gav träff på tio vetenskapliga artiklar och resulterade i noll av tio 
vetenskapliga artiklar (Bilaga B) som passade in på inklusionskriterierna. 
 De tio vetenskapliga artiklar som valdes bort belyste sjuksköterskan och 
sjuksköterskestudenters upplevelse av teknologianvändning. En artikel belyste 
patienters upplevelse av användningen av vårdutrustning. För att precisera sökningen 
ytterligare ändrades sökordet ehealth till telemedicine. Sökningen utfördes med 
sökorden telemedicine AND patient AND experience AND nurs*. Sökningen gav 
träff på 38 vetenskapliga artiklar och resulterade i två av 38 vetenskapliga artiklar 
som svarade på syftet (Bilaga B). I sökningen förkastades 36  
av 38 artiklar. De förkastade vetenskapliga artiklarna belyste bland annat 
telefonrådgivning, sjuksköterskors upplevelser, innehöll inga citat från patienter  
och hade kvantitativ ansats eller var litteraturstudier. Sammanlagt gav sökningarna  
i databasen Cinahl två av 60 vetenskapliga artiklar som inkluderades i resultatet 
(Bilaga B). 
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Sökning i databas PsycInfo 

Vid sökning i databasen PsycInfo användes begränsningsfunktionerna (Karlsson, 
2012) att artiklarna var peer rewied, samt att de vetenskapliga artiklarna var 
publicerade mellan åren 2007–2017. Trunkering användes av ordet nursing för att 
fånga upp ordets olika böjningar (Karlsson, 2012). Enligt Östlundh (2012) gjordes 
trunkeringen i form av en asterisk* efter ordet nurs. Även booleska termen AND 
användes i sökningarna i databasen PsycInfo genom att kombinera ord (Karlsson, 
2012) utifrån syftet. Sökningen påbörjades med sökorden ”nursing informatics” 
AND patient AND experience AND nurs*. Sökorden ”nursing informatics”, patient 
och nurs* skulle finnas i abstraktet för att lättare kunna besvara syftet. Medan 
sökordet experience söktes i fritext (Östlundh, 2012). Sökningen gav en sökträff 
artikeln valdes bort eftersom den handlade om sjuksköterskans betydelse för 
datarevolutionen (Bilaga B). Ny sökning genomfördes med sökorden ehealth AND 
patient AND experience AND nurs*. Sökordet ehealth, patient och nurs* skulle 
finnas med i abstraktet för att kunna besvara syftet. Sökordet experience söktes som 
fritext (Östlundh, 2012). Sökningen gav träff på två vetenskapliga artiklar, dock 
besvarade endast en av två vetenskapliga artiklar det valda syftet (Bilaga B). Den 
andra vetenskapliga artikeln belyste vårdpersonalens upplevelse av teknologi. En ny 
sökning genomfördes med sökorden telemedicine AND patient AND experience 
AND nurs*. Sökorden telemedicine, patient och nurs* skulle finnas med i abstrakt  
för att kunna besvara syftet. Sökordet experience söktes som fritext (Östlundh, 2012). 
Sökningen gav träff på 13 vetenskapliga artiklar, 13 av 13 vetenskapliga artiklar 
valdes bort då de handlade om sjuksköterskan eller telefonrådgivning. Totalt gav 
sökningen i databasen PsycInfo 16 träffar, en av 16 vetenskapliga artiklar 
inkluderades till resultatet (Bilaga B). 

Sökning i databas PubMed 

Begränsningsfunktion (Karlsson, 2012) användes till att avgränsa publiceringsåren  
av de vetenskapliga artiklarna. Publiceringsåren skulle vara mellan år 2007–2017. 
Referentgranskning gick inte att använda, således gjordes detta manuellt (Östlundh 
2012). Lämpliga Medical Subject Headings (MeSH-termer) hittades via Svensk 
MeSH (Karolinska Institutet, 2017). De lämpliga MeSH-termer var nursing 
informatics, ehealth/telemedicine, patients, experience och nursing. För att kombinera 
MeSH-termer utifrån syftet användes booleska termen AND (Karlsson, 2012). Enligt 
Östlundh (2012) gjordes trunkeringen i form av en asterisk* efter termerna patient* 
samt nurs* för bredare sökning. Sökningen påbörjades med sökorden ”nursing 
informatics” AND patient*AND experience AND nurs*. Sökningen gav 23 träffar 
och 23 av 23 vetenskapliga artiklarna valdes bort då de belyste sjuksköterskans och 
sjuksköterskestudenters upplevelse, kompetenser, beslutsfattande och dokumentation 
om vårdinformatik (Bilaga B). Ny sökning genomfördes genom att ändra termen 
”nursing informatics” mot ehealth. Sökorden ehealth AND patient* AND experience 
AND nurs* resulterade i 125 träffar, fem av 125 vetenskapliga artiklar valdes ut till 
resultatet. Resterande 120 av 125 vetenskapliga artiklar valdes bort då de främst 
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belyste sjuksköterskan utifrån olika perspektiv och upplevelser, samt litteraturstudier. 
Två av 125 vetenskapliga artiklar var dubbletter som framkom tidigare i databasen 
Cinahl. Totalt gav sökningen i PubMed fem nya vetenskapliga artiklar till resultatet 
(Bilaga B). 

Sammanfattning av artikelsökning 

Totalt i artikelsökningen (Bilaga B), erhölls 225 träffar i de nio olika sökningar som 
gjordes i Cinahl, PsycInfo och PubMed. I artikelsökningen lästes 225 av 225 titlar  
och 210 av 225 abstrakt. Artiklar som granskades efter att ha läst abstrakt var totalt  
21 av 225 vetenskapliga artiklar, nio av 225 valdes ut till resultatet efter att de 
uppfyllt inklusionskriterierna. Av de vetenskapliga artiklar som valdes  
ut till resultatet hade åtta av nio artiklar graderingsnivå I och en av nio hade 
graderingsnivå II enligt Carlsson och Eiman (2003). En vetenskaplig artikel söktes 
genom manuell sökning. Ingen av de vetenskapliga artiklarna som belyste patientens 
upplevelse av vårdinformatik, framkom med hjälp av sökordet ”nursing informatics” 
utan vid sökningar med hjälp av sökorden e-health och telemedicine. 

Databearbetning 
Databearbetningen utgick från hermeneutiskmetod, som utgår från helhet till delar 
och därefter byggs samman till en helhet (Friberg & Öhlén, 2012). Databearbetningen 
av de vetenskapliga artiklarna påbörjades genom att läsa igenom innebörden i allt 
resultatmaterial. Enligt Friberg och Öhlén (2012) skapas en överblick av innehållet, 
då inläsning av allt material sker och en helhet skapas. Delar av en hermeneutisk 
metod i form av frågor har använts vid dataanalys. Hermeneutiken innebär hur 
individen upplever omvärlden utifrån tidigare erfarenheter (Friberg & Öhlén, 2012). 
Genom att tolka flera upplevelser ökar möjligheten att hitta ett gemensamt samband 
(Friberg & Öhlén, 2012). För en djupare förståelse av innehållet i de vetenskapliga 
artiklarna analyserades resultaten genom frågeställningarna enligt Forsberg och 
Wengström (2016) hermeneutiska metod Vad? Var? Hur? och Varför? 
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I analyseringen av materialet användes följande frågeställningar:  

• Vad (Forsberg & Wengstöm, 2016) belyser patienter för upplevelse  
av vårdinformatik inom omvårdnad? 

• Var (Forsberg & Wengstöm, 2016) belyser patienter upplevelser  
av vårdinformatik inom omvårdnad? 

• Hur (Forsberg & Wengstöm, 2016) belyser patienter upplevelse  
av vårdinformatik inom omvårdnad? 

• Varför (Forsberg & Wengstöm, 2016) belyser patienter upplevelser  
av vårdinformatik inom omvårdnad? 

Därefter bearbetades de vetenskapliga artiklarna ytterligare för att upptäcka skillnader 
och likheter (Friberg & Öhlén, 2012). Ord skrevs ner i olika grupper utifrån vad som 
uppkom från de vetenskapliga artiklarna efter att ha ställt frågeställningarna utifrån 
Forsberg och Wengström (2016) hermeneutiska frågeställningar. Därefter 
kategoriserades begreppen till fem huvudbegrepp. Dessa huvudbegrepp var 
patientutbildning, individanpassad, tillgänglighet, teknologi och kommunikation. 
Dessa begrepp markerades i resultatet i de vetenskapliga artiklarna med hjälp av 
färgkoder. Genom diskussion och nedskrivning utifrån en helhet av resultatet nåddes 
konsensus och färgkodningen mynnade ut i nio teman, se tabell 1. 

Tabell 1: Databearbetning genom delar av hermeneutiska frågeställningar 

Vetenskapliga 
artiklar 

Fråga:  
Vad? 

Fråga: 
Var? 

Fråga: 
Hur? 

Fråga: 
Varför? 

Framkomna 
teman 

Bond et al. 
(2015) 
 
Grad I, 89,6 % 

Lugnande 
Ovisshet 

Hemmet,  
 

Självkännedom, 
mindre beroende, 
ta sig tid till själv 
inlärning 

Egna beslut, 
mindre beroende 
 

Osäkerhet 
Ovisshet 
Självständighet 

Danbjørg et al. 
(2015) 
 
 
 
Grad I, 95,8 % 

Osäkerhet, 
livlina, lugn och 
ro, 
anpassningsbart, 
Ovisshet 

Hemmet 
och 
sjukhus. 

Personligt, 
tillgång, stressigt, 
stöd, 
tillgänglighet, 
Positivt 

Valfrihet, 
tillgänglighet,  
Individanpassad, 
tillbakablick. 

Bekräftelse 
Osäkerhet 
Tillgänglighet 
Ovisshet 
Hemmiljö 
Personcentrerat 

Lu  et al. 
(2012) 
 
Grad I, 91,7 % 

Ökad 
medvetenhet, 
Osäkerhet 

Hemmet Flexibelt, 
förståelse, 
påminnelse, 
komplicerat, 
informationsbrist 

Befriande, 
Bekräftelse, 
sjuksköterskan 
tar sig tid 

Bekräftelse 
Osäkerhet 
Tid 
Hemmiljö 

Pangarakis  et 
al. (2007) 
 
Grad I, 85,4 % 
 

Ovisshet, 
anpassningsbart 

Hemmet Stöd, 
Återkoppling, 
bekräftelse, 
genomgång 

Förståelse, 
individanpassad 
utbildning 

Ovisshet 
Önskemål 
Hemmiljö 
Personcentrerat 
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Vetenskapliga 
artiklar 

Fråga:  
Vad? 

Fråga: 
Var? 

Fråga: 
Hur? 

Fråga: 
Varför? 

Framkomna 
teman 

Riley et al. 
(2013) 
 
Grad I, 89,6% 
 

Missvisande, Ej 
anpassningsbart, 
trygghet,   

Hemmet Stress, frustration, 
ökad förståelse, 
tillgänglighet 

Kunskapsbrist, 
behovsanpassat,  

Osäkerhet 
Tid 
Hemmiljö 

Sanger et al. 
(2014a) 
 
Grad I, 89,6 % 
 

Hanterings- 
svårigheter, 
komplement  

Hemmet Utbildningsbrist, 
ovisshet, 
osäkerhet, 
utelämnade.  

Fokus på annat, 
Informationsbrist 

Osäkerhet 
Tillgänglighet 
Ovisshet 

Sanger et al. 
(2014b) 
 
Grad II, 77,1% 
 

Misstro, 
komplement, 
Tillgänglighet 

Sjukhus Användarvänligt, 
Tillgänglighet, 
tidigare 
tillgänglighet,  

Missvisande, 
individanpassat.  

Osäkerhet 
Tillgänglighet 
Önskemål 
Personcentrerat 

Sevean et al. 
(2008) 
 
Grad I, 83,3% 

Sammanlänkande, 
stödjande,  

Lokal 
vårdcentral. 
 

Tillgänglighet, 
tidsbesparande, 
energibesparande,  

Ökad livskvalité, 
god förberedelse 

Bekräftelse 
Tillgänglighet 
Tid  
Hemmiljö 
 

Williams et al. 
(2014) 
 
Grad I, 93,8% 
 

Osäkerhet, 
stolthet, 
medvetenhet, 
tillbakablick 

Hemmet Utvecklande, 
kroppskännedom, 
mer kontakt med 
sjuksköterskan  

Litar mer på 
sjuksköterskan, 
slöseri med tid.  

Bekräftelse 
Osäkerhet 
Tid 
Självständighet 

 

Forskningsetiska överväganden 
Vid all forskning ska det finnas med ett etiskt synsätt. Vid litteraturstudier är det  
av stor vikt att vetenskapliga artiklar som ingår har genomgått ett etiskt övervägande 
(Forsberg & Wengström, 2016). Det är av vikt att forskaren har ett kritiskt 
förhållningssätt till sin forskning och följer gällande lagar. All forskning som avser 
människor ska genomgå en etikprövning där mänskliga rättigheter, integritet, 
samtycke och säkerhet beaktas (SFS 2003:460). Deltagare i en studie ska alltid 
informeras om rätten att kunna dra sig ur när som helst under studiens gång. 
 Det framgår också av Nürnbergkodexen 1947 att forskning ska tillhandahålla 
uppgifter till patienter och uppge samtycke från patienter (Codex, 2016). I de 
vetenskapliga resultat artiklarna framgår att ett etiskt övervägande genomförts. Det 
framgår dock inte lika tydligt att informerat samtycke genomförts. Dock har studierna 
genomförts med hjälp av intervjuer, som kan tolkas som ett samtycke från patienter 
att delta i studierna. Enligt Kjellström (2012) skall alltid nytta och risk vägas mot 
varandra i forskning. Resultatet i de valda vetenskapliga artiklarna till litteraturstudien 
kan bidra till stor nytta i utvecklingen av vårdinformatiken för patienter.  
I Helsingforsdeklarationen framhävs vikten av att patientens intresse och 
välbefinnande har större betydelse än forskningen och samhällets behov  
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(Sveriges läkarförbund, 2014). Forskaren bör ha patientens välbefinnande i åtanke  
vid utformningen av sin forskning. Den personliga integriteten ska beaktas vid 
forskning och personuppgifter ska behandlas med respekt och säkerhet. En risk i 
litteraturstudien kan vara att deltagarna i de vetenskapliga resultatartiklarna inte är 
medvetna om hur personuppgifterna behandlas, då endast samtycke har medgivits  
för att delta i studien samt att samtycket inte framgår tydligt i alla studierna. Enligt 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) får personuppgifter användas för forskning som 
godkänts genom lagen om etikprövning (SFS 2003:460), de får dock bara användas 
till det tilltänkta ändamålet och får endast behållas så länge de behövs i den avsedda 
forskningen.  

 

Resultat 
Analys gjordes av nio vetenskapliga artiklar som mynnade ut i nio huvudteman som 
belyser olika begrepp. Teman som framkom belyser vårdinformatik utifrån patienters 
perspektiv, se tabell 2.  
Tema 1: Patient-vårdinformatik-bekräftelse. 
Tema 2: Patient-vårdinformatik-osäkerhet. 
Tema 3: Patient-vårdinformatik-tillgänglighet. 
Tema 4: Patient-vårdinformatik-ovisshet. 
Tema 5: Patient-vårdinformatik-tid. 
Tema 6: Patient-vårdinformatik-önskemål. 
Tema 7: Patient-vårdinformatik-hemmiljö. 
Tema 8: Patient-vårdinformatik-personcentrerat. 
Tema 9: Patient-vårdinformatik-självständighet,  

Tabell 2: Översikt över artikelfördelning i teman 

 

Patient-vårdinformatik-bekräftelse 
Studien av Danbjørg, Wagner, Kristensen och Clemensen, (2015) beskrev patienter 
som fick stöd och bekräftelse med hjälp av applikationer i en smarttelefon och 
surfplatta, vid tidig hemgång efter förlossning. Det framkom att smarttelefoner  
var integrerade i vardagen hos patienter i åldern 19–44 år. Patienterna tillhandahöll  
ett bekräftande meddelande, efter att de skickat iväg en fråga via 
informationsapplikationen till sjuksköterskan. Bekräftelsemeddelanden upplevdes 
 av patienter som personliga, trots att det var ett automatiskt meddelande. Patienter 

Tema 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Antal 
artiklar 
i temat 

 
4 

 
7 

 
4 

 
4 

 
4 

 
2 

 
5 

 
3 

 
2 
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upplevde även bekräftelse när svar på frågorna som ställdes till sjuksköterskor 
mottogs via informationsapplikationen. Informationsapplikationen upplevdes som 
utförlig, enkel att följa och bidrog med bra information. Under telefonsamtal upplevde 
patienter ofta att deras egna frågor glömdes bort. Patienterna använde sig då av 
informationsapplikationen för att ställa sina frågor till sjuksköterskan, detta upplevdes 
som en stor tillgång av patienter (Danbjørg et al., 2015). I samband med rådgivning 
via videokonferens på den lokala vårdcentralen, upplevde patienter att sjuksköterskan 
hade en viktig roll i situationen, genom att de skapade ett lugn vid videokonferensen 
och genom en bekräftande roll (Sevean, Dampier, Spadoni, Stickland & Pilatzke, 
2008). Enligt Williams, Price, Hardinge, Tarassenko & Farmer (2014) belystes 
perspektivet av bekräftelse av patienter i ålder 50–85 år som ökad trygghet. 
Patienterna använde självrapporteringsteknologi, i samband med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL). Självrapporteringsteknologin användes för att skicka in 
mätresultat till vårdcentralen. Patienterna kände sig mer omhändertagna, sedda  
och trygga när någon annan avläste mätvärdena, utan att de behövde åka iväg  
till vårdcentralen (Williams et al., 2014). Bekräftelse lyfts även fram i en studie av 
Lu, Chi och Chen (2012), där patienter använde självrapporteringsteknologin vid 
diabetes och hypertoni (högt blodtryck). Självrapporteringsteknologin upplevdes  
av patienter som flexibel och skapade större förståelse över diagnoserna. Patienter 
upplevde att de lärde känna sin diagnos utifrån symtom som deras kropp visade.  
I början upplevde patienterna att självrapporteringsteknologin behövdes användas 
ofta, för att få bekräftelse om sina upplevda symtom. Efter skapad förståelse för sin 
kropp upplevde patienter att de kunde minska antalet mätningar av blodtrycket. 
Patienter med hypertoni upplevde en ökad medvetenhet vid användning av 
självrapporteringsteknologin. Vid dåliga värden kunde självrapporteringsteknologin 
påminna patienter om intag av mediciner. När teknologin användes i samband med 
blodsockermätning upplevde patienter med diabetes en ökad medvetenhet över sin 
kost (Lu et al., 2012). 

Patient-vårdinformatik-osäkerhet 
Patienter i åldern 50–85 år med mindre erfarenhet av teknologier, upplevde  
en viss osäkerhet i början vid hanteringen av självrapporteringsteknologin vid KOL 
(Williams et al., 2014). Vid användning av självrapporteringsteknologi i samband 
med infekterade operationssår, upplevde patienter att självrapporteringsteknologin var 
svår att hantera, och bruksanvisningen hade behövts för att underlätta användningen. 
Patienterna upplevde även att muntlig information lätt glömdes bort, eftersom fokus 
låg på exempelvis upplevd smärta (Sanger et al., 2014a). När patienter fick testa 
prototyper av självrapporteringsapplikation för smarttelefoner, i samband med  
sårvård upplevdes självrapporteringsapplikation av patienter som användarvänligt.  
En del patienter upplevde osäkerhet i hur användarvänlig teknologin var, då 
patienterna spekulerade att alla patienter kanske inte hade tillgång till den senaste 
smarttelefonen. Utformningen av en webbaserad självrapportering hade då varit en 
fördel ansåg patienterna. Osäkerhet i att kunna lita på självrapporteringsapplikationen 
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och dess uttalande var ett problem som patienter ofta upplevde. Exempel på  
varför patienter upplevde svårigheter att lita på teknologin var att applikationen 
missbedömde symtomen (Sanger, Hartzler, Lober, Evens & Pratt, 2014b). 
Perspektivet osäkerhet framkom även i samband med mätvärden. Mätvärdena kunde 
upplevas som missvisande i samband med självrapportering av blodtrycksmätning,  
med hjälp av självrapporteringsteknologin. Osäkerhet framkom även när 
självrapporteringsteknologin inte var anpassad för exempelvis synnedsättning. 
En patient som hade synnedsättning blev stressad av att inte kunna hantera 
självrapporteringsteknologi och fel mätvärden uppkom i samband med mätningen  
av blodtrycket (Riley, Gabe & Cowie, 2013). Även patienter som använde sig  
av självrapporteringsteknologi för mätning av blodtryck, vikt, temperatur och 
syresättning upplevde osäkerhet i hur mätvärden skulle vara. Patienter fick direktiv  
att ta mätvärden och sedan skicka in dem. En del patienter skickade in resultaten  
och fick inte mer kunskap om mätvärden medan andra patienter självmant  
satta sig in i referensintervallen kring mätvärden (Bond & Worswick, 2015). 
Självrapporteringsteknologin upplevdes av patienter med diabetes och hypertoni  
som komplicerad. En demonstration av hur självrapporteringsteknologin fungerade, 
räckte inte tyckte patienterna. De upplevde en osäkerhet i samband med hantering  
av teknologin och hur självrapporteringsteknologin skulle hanteras då den var ur 
funktion, vilket bidrog till att patienter slutade använda självrapporteringsteknologin 
(Lu et al., 2012). Patienter efter förlossning i ålder 19–44 år utryckte stress över att  
ha tillgång till mycket information på samma gång. Det berodde på att informationen 
upplevdes oklar och patienter fick söka mer information på annat håll. Patienter 
upplevde olikheter i samband med introduktionen av informationsapplikationen  
via smarttelefon eller surfplatta. Positiva eller negativa upplevelser utvecklades olika 
beroende på hur sjuksköterskan uttryckte sig. Några patienter upplevde att de enbart 
fick kontakta sjuksköterskan via telefon i samband med en allvarlig händelse. 
 I annat fall skulle informationsapplikationen användas. Detta upplevdes som negativt 
när osäkerhet uppkom hos patienter. När patienter upplevde en osäkerhet vid tidig 
hemgång, kunde informationsapplikationen upplevas som en livlina, där patienterna 
kunde vända sig vid frågor eller funderingar (Danbjørg et al., 2015). 

Patient-vårdinformatik-tillgänglighet 
När patienter fick testa en prototyp av självrapporteringsapplikation för 
smarttelefoner, i samband med sårvård (Sanger et al., 2014b). Patienter upplevde 
 en lättillgänglighet i att kunna använda sig av smarttelefoner, i samband med 
dokumentation, i form av foton av det aktuella sårområdet. Patienter upplevde det  
ofta svårt att beskriva hur såren såg ut enbart per telefon. Patienter kunde då 
fotografera såret och skicka iväg till sjuksköterskan.  
Genom att kunna delge information innan telefonsamtal med sjuksköterskan via 
självrapporteringsapplikationen gav en positiv känsla. Patienter behövde då inte åka 
in till sjukhuset, utan konsulterade först med sjuksköterska innan beslut fattades  
om vad patienterna skulle göra. I denna situation upplevdes 
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självrapporteringsapplikationen av patienterna som ett komplement inom 
omvårdnaden (Sanger et al., 2014b). Perspektiv på tillgänglighet upplevdes  
även av patienter som ett komplement i studien av Sanger et al. (2014a) genom 
funktionen att kunna skicka in fotografier på infekterade operationssår, via 
självrapporteringsapplikationen. Nyblivna föräldrar som fått tillgång till en 
informationsapplikation via smarttelefon eller surfplatta, upplevde stöd, vägledning 
och ökad informationstillgänglighet. Möjligheten för patienten att kunna sända foton 
på spädbarnen upplevdes som lugnade och lättillgängligt i samband med vårdkontakt. 
Användning av applikationsteknologin i smarttelefoner upplevdes av patienter som 
mer lättillgängligt än då applikationen fanns i en bärbar dator (Danbjørg et al., 2015). 
Patienter som använde sig av informationsapplikationer upplevde att de lättare blev 
uppdaterade, samt fick möjlighet till en snabb överblick av information. Den snabba 
överblicken upplevdes då både informationsapplikationen och webben användes  
i smarttelefonen och surfplattan (Danbjørg et al., 2015). I samband med rådgivning 
genom videokonferens, upplevde patienter tillgänglighet genom att sammanlänka  
två geografiska platser med hjälp av videoteknologi. Patienterna upplevde det även 
positivt att kunna ta med familj och/eller sjuksköterskan i videokonferensen som  
var insatt i deras situation. Videokonferenserna upplevdes som bra tillgång till all  
sorts rådgivning, trots avståndet till rådgivande vårdpersonal. En del patienter 
upplevde trots detta en saknad av att inte all vårdpersonal var på samma plats under 
videokonferensen (Sevean et al., 2008). 

Patient-vårdinformatik-ovisshet 
Ovisshet uppmärksammades när självrapporteringsteknologi användes för att mäta 
blodtryck, vikt, temperatur och syresättning (Bond et al., 2015).  
Patienter upplevde det positivt att få information om teknologin, i samband med  
att självrapporteringsteknologin installerades i hemmet och därigenom minskade 
ovissheten. Hur patienter fick utbildning kring självrapporteringsteknologin 
upplevdes olika av patienter och sjuksköterskor. Patienterna kände ovisshet, då  
de upplevde att de inte hade fått någon speciell utbildning kring användningen  
av självrapporteringsteknologin. Sjuksköterskorna upplevde emellertid att de hade 
tillhandhållit patienter med tillräcklig information (Bond et al., 2015). När patienter 
använde sig av självrapporteringsteknologi, i samband med infekterade operationssår, 
upplevde patienterna ovisshet då de flesta ansåg att de inte fått någon bra utbildning  
i hur teknologin skulle hanteras vid hemkomst (Sanger et al., 2014a). Ovisshet 
upplevdes hos patienterna på grund av att sjuksköterskorna inte tillhandahöll en 
individuell genomgång utav självrapporteringsteknologin. Patienterna upplevde att  
de enbart fått information i form av informationsblad. Osäkerhet och en känsla av att 
vara utelämnade i hemmet upplevdes av patienterna. I samband med att ovisshet 
uppkom om självrapporteringsteknologin och vart de skulle vända sig om problem 
uppstod i användningen av teknologin (Sanger et al., 2014a). Patienter efter 
förlossning med tidig hemgång som använde sig av informationsapplikation i 
smarttelefonen eller surfplattan, upplevde att informationen som erhållits skriftligt, 
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eller var tillgänglig via webben var bättre än muntlig information. Eftersom  
det fanns möjlighet att gå tillbaka och använda information som behövdes och 
passade för stunden och där med minskad ovissheten (Danbjørg et al., 2015).  
Vid självrapporteringsteknologi i samband med spirometrimätning, upplevde 
patienter att de gärna hade velat ha stöd i hur självrapporteringsteknologin  
fungerade och skulle användas (Pangarakis, Harrington, Lindquist, Peden-MCApine 
& Finkelstein, 2007). Patienter upplevde att de hade velat ha mer återkoppling och 
bekräftelse för att minska ovisshet gällande huruvida självrapporteringsteknologin 
hade använts på rätt sätt eller inte. Ovissheten i hur spirometrins mätvärden skulle 
läsas och tolkas, ingav en känsla av osäkerhet hos patienterna. Patienterna upplevde 
då handböcker som erhölls om sin diagnos, som ett bra stöd för att skapa förståelse 
och minska osäkerheten (Pangarakis et al., 2007).  

Patient-vårdinformatik-tid 
Patienter i åldern 50–85 år upplevde stolthet över att kunna manövrera 
självrapporteringsteknologin i samband med KOL (Williams et al., 2014). 
I början upplevde patienterna svårighet att förstå mätvärdenas betydelse.  
Känslan av stolthet uppstod när teknologin använts under en längre tid. Eftersom 
självrapporteringsteknologin gjorde att patienterna upplevde större medvetenhet  
och förmåga att känna efter hur de egentligen kände sig. Patienter med KOL  
upplevde att de inte gärna ville besvära sjuksköterskorna, med frågor kring sitt 
tillstånd och självrapporteringsteknologin. Eftersom de tidigare försökt få kontakt 
med sjuksköterskan utan att få respons tillbaka, gav detta intrycket till patienterna  
att sjuksköterskan inte hade tid att ge respons (Williams et al., 2014). Williams et al. 
(2014) lyfter fram tid utifrån patienters upplevelse som slöseri med tid samt hur 
värdet av att avsätta tid upplevdes. En del patienter litade mer på sjuksköterskan  
än på självrapporteringsteknologin, runt beslut kring medicinering. Då upplevdes 
självrapporteringsteknologin som slöseri med tid av patienterna. I samband med 
blodtrycksmätning, upplevde patienter frustration under första tiden då de använde sig 
av självrapporteringsteknologin. Frustration upplevdes då patienterna inte hade 
förkunskap om hur mätvärden skulle vara, om deras mätvärden var bra eller dåliga. 
Det fanns önskan från patienter att sjuksköterskan hade ringt upp när förändringar  
i mätvärden uppstod. Efter att patienter haft teknologin i sex månader upplevde de en 
ökad förståelse om vad som var bra och dåligt i patienters egna mätvärden. Patienter 
upplevde trygghet och en känsla av involvering i egenvård, när sjuksköterskan tog  
sig tid att ringa upp efter att mätvärden skickats in och frågat om deras välmående  
(Riley et al., 2013). Vid självrapporteringsteknologi i samband med diabetes och 
hypertoni, upplevde patienter att mätvärden var svåra att tyda. Det fanns en önskan 
om att sjuksköterskan tog sig tid, för att informerade om de olika värdena som 
självrapporteringsteknologin gav. Patienter som fick ett samtal av sjuksköterskan  
efter att mätvärden skickats in, upplevde det som positivt och betryggande  
(Lu et al., 2012). Vid användning av videoteknologi i samband med rådgivning 
upplevde patienter sig mer förberedda, då patienterna skrivit ned sina frågor innan 
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videokonferensen. Samtalen blev mer effektiva då mycket information förmedlades 
under videokonferenstiden. Videokonferensen upplevdes av patienter som 
tidsbesparande då långa resor uteslöts. Videokonferenser på den lokala vårdcentralen 
upplevdes av patienter som positiva då sjuksköterska och/eller familjemedlemmar 
kunde närvarande under videokonferensen (Sevean, et al., 2008). 

Patient-vårdinformatik-önskemål 
Patienter med infekterade operationssår upplevde önskan om att tillhandahålla 
information om hur olika läkemedel påverkar användandet av 
självrapporteringsteknologin (Sanger et al., 2014a). När självrapporteringsapplikation 
användes vid sårvård upplevde patienter att responsen från sjuksköterskor var för 
långsam när de skickat iväg bilder på sina sår. Därmed upplevde patienter önskan  
om direktkontakt. Direktkontakt hade varit bättre, istället för att skicka meddelanden  
via applikationen. Det framkom även en önskan från patienter om att tillhandahålla 
självrapporteringsapplikationen tidigt vid sårvård, för att förhindra sårinfektioner 
(Sanger et al., 2014b). Vid självrapportering av spirometrivärden, upplevde patienter 
önskan om att tillhandahålla korta positiva och motiverande meddelanden. Patienter 
upplevde att meddelanden, kunde ha givit olika tips och råd för att skapat en större 
förståelse för behandlingen och diagnosen. Patienter önskade även att tillhandahålla 
responsmeddelanden, om hur deras användning av självrapporteringsteknologin 
kunde förbättras, samt aktuell information rörande deras sjukdom (Pangarakis et al., 
2007).  

Patient-vårdinformatik-hemmiljö 
Informationsapplikationen via smarttelefonen eller surfplattan gav tillgång till 
information och kommunikation med sjuksköterskor i hemmet. I samband med tidig 
hemgång efter förlossning upplevdes informationsapplikationen som positiv av 
patienterna. Patienter kunde välja när de ville använda informationsapplikationen  
och i vilket syfte. Möjligheten för patienter att kunna läsa information med hjälp av 
applikationsteknologin i hemmiljö, upplevdes av patienter som ett komplement till 
information som tidigare mottagits på sjukhuset. Patienter upplevde även att de kunde 
läsa informationen i lugn och ro i hemmiljö (Danbjørg et al, 2015). Videokonferenser 
i samband med rådgivning upplevdes av patienter som energi- och tidsbesparande då 
de kunde befinna sig i hemmiljö. Bättre livskvalité upplevdes till följd av att 
patienterna inte behövde åka till andra städer för att få konsultation (Sevean et al., 
2008). Enligt Lu et al. (2012) upplevde patienter det bra att ha 
självrapporteringsteknologi i hemmiljö för att utföra blodsocker- eller 
blodtrycksmätning. Patienter behövde därmed inte åka iväg till vårdcentralen eller ha 
en bestämd tid, att utföra sina mätvärden på. Tillgången till teknologin i hemmiljön 
upplevdes av patienter som befriande då resor minskades (Lu et al., 2012). Patienter 
upplevde det bra att kunna använda sig av självrapporteringsteknologin när behovet 
uppkom i hemmet. Exempelvis om patienten mådde sämre vid en tidpunkt, kunde 
blodtrycksmätning utföras vid denna tidpunkt (Riley et al., 2013). Vid 
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självrapportering av spirometrivärden upplevde patienter användningen av 
självrapporteringsteknologin, som anpassningsbar ut efter deras individuella 
tidsplaner i hemmiljö. Exempelvis vid dagar med mycket aktiviteter kunde patienter 
själva planera in när mätning med hjälp av teknologin skulle ske (Pangarakis et al., 
2007). 

Patient-vårdinformatik-personcentrerat 
Informationsapplikationen som användes vid tidig hemgång efter förlossning 
upplevdes av patienter som väl individanpassat (Danbjørg et al., 2015). Beroende på 
vad patienterna sökte efter, anpassades informationen i applikationen utefter 
sökningen och patienterna upplevde då en trygghetskänsla. Patienter upplevde 
emellertid att informationsapplikationen kunde varit tillgänglig under hela 
graviditeten och inte enbart efter förlossningen. Patienter upplevde att de kunde blivit 
mer medvetna om vad som kunde förväntas under graviditeten med hjälp av  
applikationen (Danbjørg et al., 2015). Personcentrerat uttrycktes av patienter  
i samband med spirometrimätning, att självrapporteringsteknologin gick att anpassa 
efter individuella behov. Till exempel kunde mätning ske vid senare tidpunkt  
utifrån patientens egna sömnbehov och sömnschema eller då något annat hinder 
uppkom (Pangarakis et al., 2007). Funktionerna i självrapporteringsapplikationen  
vid sårvård upplevdes som anpassningsbara utifrån patienters individuella behov. 
Personcentrering framkom i att patienter upplevde att valmöjligheter av 
kommunikationen borde ha funnits i form av e-mail, textmeddelanden eller 
telefonsamtal via självrapporteringsapplikationen (Sanger et al., 2014b).  

Patient-vårdinformatik-självständighet 
Självständighet lyfts fram genom att patienterna upplevde minskat oberoende,  
ökad självständighet och ökad kunskap (Bond et al., 2015). Patienter använde sig  
av självrapporteringsteknologin för mätning av blodtryck, vikt, temperatur  
och syresättning. Upplevelsen från patienter var att självrapporteringsteknologin  
var lätt att använda. Patienter upplevde att mätningarna gjordes för att öka förståelsen 
för sin kropp. Självrapporteringsteknologin ingav säkerhet och bidrog med en 
lugnande känsla, istället för att patienterna skulle upplevde en form av panikkänsla,  
i samband med uppkomsten av symtom. Självrapporteringsteknologin möjliggjorde 
för patienter att fatta egna beslut, om hjälp skulle tillkallas eller inte. Beslut fattades 
utifrån patienters upplevda känsla och resultatet av mätvärden (Bond et al., 2015).  
Patienter upplevde att självrapporteringsteknologin kunde bidra med stor lärdom.  
De patienter som satte sig in i sina mätvärden upplevde större självkännedom om  
sina symtom, och kunde uppmärksamma vad som utlöste samt minskade symtom. 
Patienter upplevde att de kunde fatta egna beslut om sin hälsa. Hur självständiga 
patienter blev i användningen av självrapporteringsteknologin varierade beroende  
på hur aktiva patienter valde att vara. Det framkom dessutom att patienter upplevde  
det tillfredställande att kunna skapa kunskap på egen hand med hjälp av 
självrapporteringsteknologin (Bond et al., 2015).  
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Självständighet upplevdes av patienter i form av utförande av egenvård. Då patienter 
använde sig av självrapporteringsteknologi i samband med KOL, kunde de använda 
självrapporteringsteknologin för att kontrollera sina mätvärden då de upplevde  
sig må sämre. Mätvärdena kunde sedan jämföras med tidigare mätvärden. Under 
tillbakablicken av mätvärdena kunde patienter hitta sämre resultat och ett förbättrat 
mående upplevdes av patienter. När patienter upplevde förståelse för hur mätvärden 
skulle tydas skapades möjligheter att kunna utföra egenvård (Williams et al., 2014).  

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Utifrån det vårdvetenskapliga arbetet var syftet att belysa patienters upplevelse  
av vårdinformatik inom omvårdnad. Kvalitativ forskning valdes ut som ett 
inklusionskriterie. En vetenskaplig resultatartikel (Sanger et al., 2014a) var av mixad 
metod. I samband med resultatbearbetning användes endast den kvalitativa delen av 
denna vetenskapliga resultatartikel. Således utfördes endast en kvalitativ granskning 
av denna vetenskapliga resultatartikel. Enligt Forsberg och Wengström (2016)  
får läsaren en större inblick över patienters upplevelser och åsikter om kvalitativ 
forskning väljs. Genom att belysa kvalitativa studier i resultatet skapas trovärdigheter 
i studien då deltagarnas upplevelser lyfts fram (Forsberg & Wengström, 2016).  
I litteraturstudien fanns inklusionskriteriet att patientcitat skulle förekomma i  
resultat artiklarna. Inklusionskriteriet valdes eftersom patienters upplevelser skulle  
ha tolkats så lite så möjligt av tidigare forskare, detta ökar innebördsrikedomen 
(Forsberg & Wengström, 2016) av litteraturstudiens resultat. Genom att utgå från 
patientcitat ökar litteraturstudiens överförbarhet till liknande patientgrupper och 
liknande situationer (Danielsson, 2012). Nyttjandet av patientcitat som utgångspunkt 
ökar möjligheten att fånga upp rimligheten i den aktuella studiens resultat (Forsberg 
& Wengström, 2016) och genomföra en egen jämförande tolkning av alla de 
vetenskapliga resultatartiklarna. Eftersom litteraturstudien utgår från patientcitat  
från de utvalda vetenskapliga artiklarna finns risken att likheter i tolkningen  
av patientcitaten mellan litteraturstudien och de utvalda vetenskapliga artiklarna  
kan förekomma. Vid kvalitativ forskning är den empiriska förankringen (Forsberg & 
Wengström, 2016) av vikt eftersom verkligheten kan tolkas på olika sätt. Alla 
vetenskapliga resultatartiklarna var skrivna på engelska. Således finns en risk att 
feltolkningar har uppstått, för att styrka litteraturstudiens resultat har diskussion 
genomförts för att uppnå konsensus och minska feltolkningar. Diskussion 
möjliggjorde att tolkningen av resultatet skulle överensstämma med patientens 
upplevelser av verkligheten. I databearbetningen användes delar av hermeneutisk 
metod, för att skapa nyanser i resultat från de vetenskapliga artiklarna. Hermeneutisk 
metod handlar om att tolka individens upplevelser (Friberg & Öhlén, 2012). Patienters 
upplevelser kan vara till hjälp i den vårdande processen. Genom att ta del av 
patientberättelser kan förståelse för hur patienten upplever omvårdnaden skapas 
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(Ekebergh, 2012). Vid databearbetning av artiklarna, i samband med kategoriseringen 
av patientupplevelser, kunde en del upplevelser placeras under två eller tre teman. 
Således gjordes en övervägning genom diskussion under vilket tema upplevelserna 
skulle placeras. Övervägning gjordes om de skulle skrivas under alla teman som 
passade in på citatet eller enbart på ett ställe. Efter övervägning beslutades att 
upplevelserna endast skulle placeras under ett tema där de passade bäst. Utefter det 
kan olikheter uppkomma beroende på vem som utvecklar resultatet. Vid användning 
av hermeneutisk metod kan förförståelsen påverka tolkningen av resultatet (Forsberg 
& Wengström, 2016). Enligt Henricson (2012) är det vid litteraturstudier av vikt för 
studiens pålitlighet att redovisa förförståelsen. Litteraturstudiens resultat kan 
omedvetet ha påverkats av tidigare erfarenheter av omvårdnad, samt användning  
av teknologi inom omvårdnad.  

 

Utifrån det valda syftet finns väldigt lite forskning gjord. Litteraturen som finns 
tillgängligt i dag belyser vårdinformatiken på ett bristfälligt sätt i samband med 
patientupplevelser. Äldre litteratur har använts i stor utsträckning för att kunna 
kartlägga vad vårdinformatik innebär, eftersom det är den litteratur som finns 
tillgänglig som belyser vårdinformatik. Begreppet vårdinformatik framgår inte  
i kontexten, patienters upplevelser av vårdinformatik. Mycket av forskningen  
som gjorts i vårdinformatikens användning, belyser sjuksköterskans eller 
sjuksköterskestudenters upplevelse. För att kunna spegla forskning utifrån patienters 
perspektiv av vårdinformatiken gjordes en utbredning av begreppet och inkluderade 
begreppen e- hälsa och telemedicin. Efter att ha inskaffat kunskap om begreppet 
vårdinformatik (Hanna et al., 2006; Henry, 1995; Ruland, 2002) kunde konsensus  
nås i att e-hälsa och telemedicin är en del i vårdinformatiken, om någon form  
av dokumentation sker i samband med användning. Tolkningen som gjort av 
vårdinformatik är att teknologi som belyses i e-hälsa och telemedicin kan vara den 
samma om den innefattar dokumentation eller informatik. Det heuristiska värdet 
(Forsberg & Wengström, 2016) av litteraturstudien har öppnats upp genom att 
klarlägga e- hälsans och telemedicinens betydelse i vårdinformatiken, för att kunna 
spegla patienters upplevelser av vårdinformatik. Teknologin skall ha inriktning på 
någon form av dokumentation i teknologiska hjälpmedel. Efter att ha gjort en bredare 
sökning med hjälp av dessa begrepp uppkom resultatartiklarna. Trots ökat antal träffar 
fanns fortfarande mycket upplevelser utifrån sjuksköterskans perspektiv. Risk för att 
missa någon relevant vetenskaplig artikel till litteraturstudiens resultat anses inte ha 
uppkommit i databasen PsycInfo, när sökorden ”nursing informatics”, patient och 
nurs* skulle förekomma i abstraktet. Lite forskning om vårdinformatik är utförd i 
Sverige, vilket resulterar i att resultatartiklarna som valdes ut speglar vårdinformatik 
ur ett internationellt perspektiv. Resultatartikeln av Danbjørg et al., (2015) kan ha 
genomförts och skrivits i Danmark, dock framgår detta inte i resultatartikeln. 
Resultatet av litteraturstudien ansågs trots detta vara överförbart till nationella 
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förhållanden. Förhållanden i resultatartiklarna tolkades som relativt likt nationella 
förhållande och de flesta var utförda i en västerländsk kontext. En av resultatartiklarna 
som publicerats i Taiwan av Lu et al., (2012) belyste att deras studie kunde vara svår 
att överföra till andra förhållande. Efter att ha granskat artikeln av Lu et al., (2012) 
uppkom patientupplevelser av värden även för den västerländska kulturen. Utifrån 
patienters upplevelse belystes bland annat vikten av tydlighet i utbildning av 
patienter. Vid den inledande sökningen av vetenskapliga artiklar togs kontakt med  
en bibliotekarie på högskolebiblioteket vid Halmstad Högskola. Kontakten togs  
för att få en ökad kunskap i hur informationssökningen skulle utföras på bästa sätt 
(Östlundh, 2012). Utgångspunkten i litteratursökningen var att försöka ha lika sökord 
i alla databaser. Målsättningen med sökstrategin var att öka möjligheter för ett 
systematiskt träffresultat. Enligt Forsberg och Wengström (2016) innebär systematisk 
sökning möjligheten att få fram relevant kunskap om verkligheten. Trunkering 
(Forsberg & Wengström, 2016; Östlundh, 2012; Karlsson, 2012), gjordes på nursing 
med hjälp av asterisk* till nurs* i alla sökningarna i databaserna. Patient trunkerades 
enbart i PubMed då Meshtermen var patients. För att utöka sökningen i databasen 
PubMed användes således trunkering på patients med hjälp av en asterisk* till 
patient* (Forsberg & Wengström, 2016; Östlundh, 2012; Karlsson, 2012). I övriga 
databaser var sökningarna av vetenskapliga artiklar tillräckligt breda. Sökordet patient 
kunde användas, trunkeringen bidrog inte med mer specifika träffar. 
Begränsningsfunktionen (Karlsson, 2012) referentgranskning kunde inte användas  
i databasen PubMed. Således genomfördes referentgranskningen manuellt  
(Östlundh, 2012). En manuell sökning (Forsberg & Wengström, 2016) utfördes på 
den vetenskapliga artikeln gjord av Sanger et al., (2014a). Den vetenskapliga artikeln 
belyste vårdinformatiken utifrån många negativa aspekter. Det uppkom funderingar 
kring varför denna vetenskapliga artikeln belyste så mycket negativa 
patientupplevelser, kunde de negativa patientupplevelserna bero på sårvården  
eller berodde det på andra faktorer. Efter att ha tittat i den vetenskapliga artikelns 
referenslista, hittades en vetenskaplig artikel med liknande handling av Sanger et al. 
(2014b). Artikeln belyste sår och patienters upplevelse i samband med 
vårdinformatik, och ansågs öka kunskapen och bidra med fler aspekter inom 
sårvården i samband med vårdinformatik. Artikeln av Sanger et al. (2014b), erhöll 
grad II efter kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall 
för kvalitativ metod. Däremot var den vetenskapliga artikeln nära en grad I. Trots att 
artikeln erhöll grad II vid kvalitetsgranskning, ansågs detta inte göra någon skillnad 
på hur patient citaten såg ut och vad som framkom i resultatdelen. Bristerna i artikeln 
berodde främst på hur forskarna till artikeln diskuterat resultat mot tidigare forskning. 

Resultatdiskussion 
Vårdinformatik belyses i resultatet genom att patienterna använder sig av 
dokumentation genom självrapporteringsteknologi, informationsapplikationer samt 
videokonferenser. Vårdinformatiken gör det möjligt för patienter att vistas  
i hemmet trots sjukdom som kräver omvårdnadsstöd. För att tydliggöra resultatet  
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av litteraturstudien valdes att beskriva patienters ålder, sjukdom samt teknologi som 
användes. Detta gjordes för att detta kan ha påverkat patienters upplevelse av 
teknologin. 

Utbildning av vårdinformatik 

Det har framkommit i resultatet i denna litteraturstudie att upplevelsen av teknologi 
kan vara olika beroende på ålder, sjukdom, utbildning eller teknologi. För yngre 
patienter är teknologin integrerad i vardagen och upplevs som en del av livet 
(Danbjørg et al, 2015). Äldre patienter kunde däremot uppleva osäkerhet till en början 
vid användning av teknologin. Emellertid upplevde patienterna stolthet och trygghet 
efter att de lärt sig att behärska teknologin, vilket upplevdes som lönsamt trots att det 
tog tid (Williams et al., 2014). Gassert (1998) framhöll att patienter i framtiden inte 
kommer vilja använda sig av äldre teknologier. Utvecklingen av 
informationsteknologier inom omvårdnaden är och har varit en långvarig process 
ända från början då teknologi implementerades i vården. Mycket kan bero på att 
sjuksköterskan inte varit till så stor del involverad i processen och beslutsfattandet 
kring vilka informationssystem som är mest användbara inom omvårdnad. Därigenom 
har inte utvecklingen av teknologin inom sjukvården varit lika effektiv som i 
samhället i stort (Ruland, 2002). Genomgående under utvecklingen av vårdinformatik 
har synpunkterna kring informationsteknologierna inom omvårdnad, gått från 
frågeställningen om det är nödvändigt med teknologin till om teknologin fyller en 
funktion. Först måste frågeställningar börja formuleras till hur vården skall säkerställa 
hur data kan skyddas vid användning av informationsteknologin. Nästa frågeställning 
handlar om hur informationsteknologin skall bli så effektiv som möjligt i sitt 
användningsområde (Ali & Skärsäter, 2017). Det uppmärksammas i resultatet av 
denna litteraturstudie att vården fortfarande ligger efter i utvecklingen av 
teknologiimplementeringen. Genom att uppmärksamma patienters upplevelser och ta 
tillvara på sjuksköterskans kunskaper om omvårdnaden, hade detta kunnat bidra till 
en bättre utveckling av teknologin. Det är trots allt patienter och sjuksköterskor som 
är de stora användarna av teknologin inom omvårdnaden. Det framkommer att det 
fortfarande råder brist i utbildningen kring de olika teknologierna. Samtidigt som 
teknologierna implementeras i till exempel smarttelefonernas applikationer. I tidigare 
forskning har negativa upplevelser från patienter inte framkommit tydligt. Efter 
granskning av resultatartiklarna uppkom framförallt en specifik artikel av Sanger et 
al. (2014a) som belyste patienters negativa upplevelser. I studien framkom sämre 
patientupplevelser av vårdinformatik, patientupplevelserna berodde framför allt på 
dålig utbildning och information av teknologin innan hemgång. I litteraturstudiens 
resultat framkom vikten av att patienter får rätt utbildning och information för att 
vårdinformatiken ska kunna fungera för patienter. Utan att patienter har en bra grund 
att stå på fungerar inte vårdinformatiken trots tillgång till bra teknologi. Bristen på 
utbildning visade sig genom patienters upplevelser av osäkerhet vid användning av 
teknologin (Sanger et al., 2014a). Temat osäkerhet kring vårdinformatiken framkom i 
sju av nio vetenskapliga resultatartiklar (Tabell 2). Det stödjer hypotesen om att 
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utbildning och information är av stor betydelse för att vårdinformatiken ska kunna 
fungera på ett bra sätt. Det framkom även att patienter och sjuksköterskor ibland hade 
olika uppfattning om utbildningens omfattning (Bond et al.,2015). I litteraturstudiens 
resultat framkom att olika uppfattningar om teknologin och utbildningens omfattning, 
kan påverka användningen av vårdinformatiken då den inte används på det sätt som är 
avsett. Risken finns att patienter slutar att använda teknologin (Lu et al., 2012). Vid 
jämförelse av ålder visade litteraturstudiens resultat att yngre patienter hade lättare att 
hantera och var mer positivt inställda till att använda sig av teknologin (Danbjørg et 
al, 2015). Litteraturstudiens resultat visade dessutom att det fanns en önskan från 
patienter att utbildningen och informationen av teknologin skulle vara 
individanpassad (Sanger et al., 2014a; Pangarakis et al., 2007). 

Sjuksköterskans betydelse i vårdinformatiken 

Genomgående framkom det i litteraturstudiens resultat att sjuksköterskan har en 
avgörande roll för patienter. Genom att bekräfta och ge tid kan sjuksköterskan skapa 
trygghet och stöd vid användandet av teknologin. Sjuksköterskans bemötande hade  
en avgörande roll för hur patienten upplevde teknologin. Det upplevdes viktigt att 
sjuksköterskan fanns nära till hands vid frågor (Sevean et al., 2008). Patienter 
upplevde även bekräftelse när sjuksköterskan hörde av sig till patienten, samt en 
känsla av att vara involverad i sin vård (Riley et al., 2013). Sjuksköterskan har  
en bekräftande roll för patienter i användningen av vårdinformatik, detta framkom i 
fyra av nio vetenskapliga resultatartiklar (Tabell 2). Det är inte alla patienter som 
uppskattar användningen av teknologin. En del patienter upplever sjuksköterskan  
som mer tillförlitlig än teknologin (Williams et al., 2014). Patienter kunde ibland  
få intrycket av att de endast fick kontakta sjuksköterskan vid allvarliga händelser 
(Danbjørg et al., 2015). Bristande återkoppling från sjuksköterskan kunde också skapa 
negativa upplevelser från patienter (Sanger et al., 2014b). Sjuksköterskans roll för  
patienten har även belysts i tidigare studier. Beskrivningen av sjuksköterskans  
roll är att individanpassa vården med hjälp av vårdinformatiken, för att göra den  
mer personcentrerad (Knight et al., 2014). Vårdande ställer krav på sjuksköterskan  
att vara närvarande här och nu i omvårdnaden. Sjuksköterskan ska se patienten som 
unik och hjälpa patienten att se framåt trots sjukdom. När sjuksköterskan bekräftar 
patientens lidande, skapas delaktighet i patientens vård (Söderlund, 2012). Vikten  
av att sjuksköterskan uppmärksammar patientens individuella behov framkommer  
i litteraturstudien när patienter upplever användningen som komplicerad (Lu et al., 
2012) och känner sig stressade vid användning av teknologin (Riley et al., 2013).  
En dialog med patienter kan skapa insikt för sjuksköterskan hur patienten upplever 
teknologin och hur patientens upplevda problem ska kunna lösas. När sjuksköterskan 
tar del av patienters berättelser kan informationen hjälpa sjuksköterskan att förstå 
patientens upplevelser, för att utforma en god omvårdnad av patienten (Ekebergh, 
2012). En god omvårdnad innebär att sjuksköterskan tillsammans med patienten sätter 
upp förväntade mål och fungerar som ett stöd för att uppnå målen (Bergbom, 2012). 
Genom att utgå från patientens upplevelser ges det möjlighet att skapa en 
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evidensbaserad vård utifrån patientens verklighet (Eriksson & Nordman, 2004). I 
litteraturstudien framkom även att med hjälp av vårdinformatik kan patienter 
involveras i omvårdnadsdokumentationen, när de använder sig av teknologi på 
egenhand eller med hjälp av sjuksköterskan. 

Anpassning av vårdinformatik 

En del patienter upplevde att det var tids- och energibesparande att inte behöva  
åka långt till sjukhuset (Sevean et al., 2008). Möjligheten fanns även att anpassa 
mätningar efter individuella behov (Riley et al., 2013). Genom en annan studie har  
det uppmärksammats att vårdinformatik i hemmet kan öka patienters delaktighet 
(Jones, 2013). Miljön har stor betydelse för patienters hälsa, att få vistas i hemmiljö 
har stor betydelse för patienters välbefinnande (Bergbom, 2012). Litteraturstudien 
visar också på hemmiljöns betydelse för patienten, då hemmiljön lyfts fram i fem  
av de nio vetenskapliga resultatartiklarna (Tabell 2). Beroende på hur teknologin är 
anpassad kan osäkerheten minska efter en tids användning av teknologin (Williams  
et al., 2014). Det framkom även att patienter efter en längre tid skapade en förståelse 
kring mätvärden och symtom (Lu et al., 2012). Genom förståelse kring mätvärden  
och symtom har det framkommit i de granskade studierna att det skapade möjligheter 
för egenvård. Det har även tidigare framkommit att vårdinformatiken kan ge 
förutsättningar för patienten att utföra egenvård (Hanna et al., 2006). Att använda  
sig av självrapporteringsteknologi upplevs av patienter som ett bra komplement  
i omvårdnaden speciellt då de kan få konsultation av sjuksköterskan efter att ha 
skickat in mätvärden (Williams et al., 2014). Likaså upplevdes att kunna skicka in 
fotografier via självrapporteringsteknologin av patienter i flera studier som ett bra 
komplement inom omvårdnad (Danbjørg et al., 2015; Sanger et al. 2014a; Sanger et 
al. 2014b). I litteraturstudien framkom att vårdinformatiken ger möjligheter för 
sjuksköterskan att använda sig av olika informationsteknologier, för att skapa en 
optimal omvårdnad för patienten. Dessa informationsteknologier skapar möjligheter 
för en personcentrerad omvårdnad, samt att lösa problem utifrån patientens önskemål. 
Ett problem som uppmärksammats sedan tidigare är att det råder brist på utbildning 
av vårdinformatik för sjuksköterskor (Gephart et al., 2013).  

Vårdinformatik utifrån patientens perspektiv 

Genom analysering av resultatet framkom en tankestrategi med begrepp  
av vårdinformatik utifrån patientens perspektiv, se Figur 1. Tankestrategin  
symboliserar denna litteraturstudies resultat. Tankestrategin speglar hur hantering  
av vårdinformatiken kan ske för att kunna användas av patienter och sjuksköterskor. 
Allteftersom evidens utvecklas inom omvårdnad kommer kugghjulen i modellen  
att bytas ut mot bättre och viktigare budskap som kommer vara aktuella i framtiden. 
Grunden i vårdinformatik baseras på patienters upplevelser och består av relevant 
utbildning och information i hur teknologin ska användas och fungerar. 
Sjuksköterskan behöver rätt utbildning för att kunna bekräfta patienter på rätt sätt  
och lyssna in önskemål som patienten utrycker. Genom att sjuksköterskan intar  
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en rådgivande roll kommer önskemål från patienter lyssnas in och patienten kommer  
få en mer personcentrerad vårdinformatik i omvårdnaden. Utbildningen krävs för  
att ovisshet och osäkerhet ska minska vid användningen av teknologi. Genom  
att sjuksköterskan har rätt kunskap om patienten kan vårdinformatik anpassas utefter 
patientens önskemål och på så sätt bli personcentrerat, tillgängligt och finnas  
i hemmet. Genom att teknologin i vårdinformatiken kan användas i hemmiljö utanför 
sjukhusmiljö, leder vårdinformatik till en ökad lättillgänglighet inom omvårdnad.  
Tid kan avsättas, besparas och skapa möjligheter för ytterligare självständighet.  

 

 

Figur 1: Tankestrategi med begrepp av vårdinformatik 

 

Konklusion 
Slutsatsen är att fokus först och främst bör läggas på utbildning och information inom 
vårdinformatik för både patienter och sjuksköterskor. Utbildning och information 
lägger grunden för att användningen av vårdinformatiken ska kunna användas på 
bästa sätt. Genom ökad utbildning av vårdinformatik finns möjligheter för patienten 
att öka sin livskvalitet trots sjukdom. Utan relevant och individanpassad utbildning 



 

 26 

blir teknologin svåranvänd för patienten. Sjuksköterskan är betydelsefull för patienter 
vid användningen av vårdinformatik genom att ge information, stöd och bekräftelse. 
Vårdinformatiken blir lätt att individanpassa om rätt utbildade sjuksköterskor finns 
tillgängliga och om utbildning sker på rätt sätt för varje enskild patient.  

 

Implikation 
Resultatet av denna litteraturstudie belyser vikten av tillvaratagande  
av patientens upplevelser vid användning av vårdinformatik inom omvårdnad.  
Resultatet belyser även hur patienter använder sig av vårdinformatik i dagens 
samhälle. Mer forskning behövs för att belysa vårdinformatikens betydelse för 
patienter, eftersom användningen av teknologiska system kommer att öka inom 
omvårdnad och i samhället framöver. Det finns även kunskapsluckor i hur begreppen 
e-hälsa och telemedicin kopplas till vårdinformatik.  



 

 

Referenser 

* Resultatartiklar. 

Ali, L., & Skärsäter, I. (2017). eHälsa. I M. Lepp & J. Leksell (Red.), Vårdpedagogik: 
Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv (s. 190- 214). 
Stockholm: Liber AB. 

Bergbom, I. (2012). Konsensusbegrepp som epistemologiska begrepp. I L. Wiklund 
Gustin & I, Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s. 
47-63). Lund: Studentlitteratur AB. 

*Bond, C. S., & Worswick, L. (2015). Self Management and Telehealth: Lessons 
Learnt from the Evaluation of a Dorset Telehealth Program. Patient, 8(4), 311–
316. doi: 10.1007/s40271-014-0091-y 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad-Studiematerial för 
undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad- ett samarbete 
mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Malmö: Fakulteten 
för hälsa och samhälle, Malmö Högskola. 

Codex.vr.se (2016). Forskning som involverar människan. Hämtad 2017-01-31, från 
http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml 

Collins, K., Nicolson, P., & Bowns, I. (2000). Patient saticfaction in telemedicine. 
Health informatics Journal 6(2) 81-85. doi: 10.1177/1460458200006002005 

*Danbjørg, D.B., Wagner, L., Kristensen, B. R., & Clemensen, J. (2015). Intervention 
among new parents followed up by an interview study experiences of 
telemedicine after early postnatal discharge. Midwifery, 31(6), 574–581. doi: 
10.1016/j.midw.2015.02.007 

Danielsson, E. (2012). Kvaliativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod- från ide till examination inom omvårdnad (s. 330-343). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Ekebergh, M. (2012). Tillämpning av vårdvetenskapliga begrepp I vårdandet. I L. 
Wiklund Gustin & I, Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och 
praktik (s. 487-502). Lund: Studentlitteratur AB. 

Eriksson, H., & Majanen, P. (2012). Patient.nu- Med världen som hälsoleverantör 
och internet som vårdcoach. Lund: Studentlitteratur AB. 

Eriksson, K., & Nordman, T. (2004). Den Trojanska hästen II- Utvecklandet av 
evidensbaserade vårdande kulturer. Institutionen för vårdvetenskap: Åbo 
Akademi. 



 

 

Ernby, B. (2008). Nordstedts etymologiska ordbok. Stockholm: Nordstedts 
Akademiska Förlag. 

Fairbrother, P., Ure, J., Hanley, J., McCloughan, L., Denvir, M., Sheikh, A., & 
McKinstry, B. (2013). Telemonitoring for chronic heart failure: the views of 
patients and healthcare professionals- a qualitative study. Journal of Clinical 
Nursing, 23(1-2), 132-144. doi: 10.1111/jocn.12137 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur 
& Kultur.   

Friberg, F & Öhlén, J. (2012). Fenomenologi och hermeneutik. I M. Henricson 
(Red.), Vetenskaplig teori och metod- från ide till examination inom omvårdnad 
(s. 345-370). Lund: Studentlitteratur AB. 

Gassert, C. A. (1998). The Challenge of Meeting Patients´Needs with a National 
Nursing Informatics Agenda. Journal of the American Medical Informatics 
Association, 5(3), 263-268. 

George, J. B. (2010). Nursing Theories-The base for professional nursing practice. 
New Jersey: Pearson Education. 

Gephart, S., & Effken, J. (2013). Using Health Information Technology to Engage 
Patients in their Care. Online Journal of Nursing Informatics (OJNI), 17(3), 
Hämtad från http://ojni.org/issues/?p=2848 

Gibson, F., Miller, M., & Kearney, N. (2007). Technology into practice: Young 
people`s, parents`and nurses`perceptions of WISECARE+. Paediatric nursing, 
19(10), 31-34. 

Hannah, K. J., Ball, M. J., & Edwards, M. J. A. (2006). Introduction to Nursing 
Informatics. New york: Springer. 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod- från ide till examination inom omvårdnad (s. 471-479). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Henry, S. B. (1995). Nursing informatics: State of science. Journal of Advanced 
Nursing, 22(6), 1182–1192.doi: 10.1111/j.1365-2648.1995.tb03121.x 

Informationsteknologikommissionen (2002). Vem använder Internet och till vad? 
Spridning av Internet bland befolkningen. Stockholm: 
Informationsteknologikommissionen. 

Jones, J. (2013). Using Skype to support palliative care surveillance. Nursing older 
people, 26(1), 16-19. doi:10.7748/nop2014.02.26.1.16.e546 



 

 

Karlsson, E. K. (2012). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod- från ide till examination inom omvårdnad (s. 95-113). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Karolinska Institutet. Svensk MeSH. Hämtad 2017-03-20 från https://mesh.kib.ki.se/ 

Kasén, A. (2012). ´Patient´ och ´sjuksköterska I en vårdnade relation. I L. Wiklund 
Gustin & I, Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s. 
99- 113). Lund: Studentlitteratur AB. 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod- från ide till examination inom omvårdnad (s. 69-91). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Knight, E. P., & Shea, K. (2014). A Patient-Focused Framework Integrating Self- 
Management and Informatics. Journal of Nursing Scholarship, 46(2), 91-97. 
doi: 10.1111/jnu.12059 

*Lu, J-F., Chi, M- J., & Chen, C-M. (2012). Advocacy of home telehealth care among 
consumers with chronic conditions. Journal of Clinical Nursing, 23(5-6), 811-
819. doi: 10.1111/jocn.12156 

NANDA International (2015). Omvårdnadsdiagnoser enligt NANDA-definitioner och 
klassifikationer. Lund: Studentlitteratur AB.  

Nationalencyklopedin [NE]. (2017). Patient. Tillgänglig 
http://www.ne.se.proxy.kib.ki.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/patien
t 

Nordstedts stora svenska ordbok. (1986). Stockholm: Norstedts förlag. 

Nordstedts Förlag (2003). Nordsteds svenska ordbok- en ordbok för alla. Finland: 
Språkdata och Nordstedts Ordbok. 

Ozbolt, J. G., & Saba, V. K. (2008). A brief history of nursing informatics in the 
United States of America. Nurs Outlook, 56(5), 199-205 doi: 
10.1016/j.outlook.2008.06.008. 

*Pangarakis, S. J., Harrington, K., Lindquist, R., Peden- McAlpine, C., & Finkelstein, 
S. (2007). Electronic feedback messages for home spirometry lung transplant 
recipients. Heart & Lung: The Journal of Critical Care, 37(4) ,299-307. doi: 
10.1016/j.hrtlng.2007.07.001 

Priebe, G., & Landström, C. (2012). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 
begränsningar- grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson (Red.), 
Vetenskaplig teori och metod- från idé till examination inom omvårdnad (s. 31-
50). Lund: Studentlitteratur AB. 



 

 

*Riley, J. P., Gabe, J. P., & Cowie, M. R. (2013). Does telemonitoring in heart failure 
empower patients for self-care? A qualitative study. Journal of Clinical 
Nursing, 22(17-18), 2444-2455. doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04294.x 

Ruland, C. M. (2002). Vårdinformatik- Hur användning av informations- och 
kommunikationsteknologi kan utveckla vård och omvårdnad. Stockholm: Natur 
och Kultur. 

*Sanger, P. C., Hartzel, A., Han, S. M., Armstrong, C. A.L., Stewart, M. R., Lordon, 
R. J., … Evans, H. L. (2014a). Patient Perspectives on Post- Discharge Surgical 
Site Infections: Towards a Patient- Centered Mobile Health Solution. PLOS 
ONE, 9(12), 1–14. doi: 10.1371/journal.pone.0114016 

*Sanger, P., Hartzler, A., Lober, W. B., Evans, H. L., & Pratt, W. (2014b). Design 
Considerations for Post-Acute Care MHealth: Patient Perspectives. AMIA 
Annual Symposium Proceedings Archive, 2014, 1920-1929. 

*Sevean, P., Dampier, S.,Spadoni, M., Strickland, S., & Pilatzke, S. (2008). Patients 
and families experiences with video telehealth in rural/remote communities in 
Northern Canada. Journal of Clinical Nursing, 18(18), 2573-2579. Doi: 
10.1111/j.1365-2702.2008.02427.x. 

SFS 1998:204. Personuppgiftslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 2003:460. Lagen om etikprövning som avser forskning på människor. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SFS 2008:355. Patientdatalagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

Shultz, S., & Hand, M. W. (2015). Usability: A Concept Analysis. The Journal of 
Theory Construction &Testing, 19(2), 65-70.  

Statistiska centralbyrån. (2015). Hälsa-fler indikationer 2014-2015. Hämtad 2017-03-
30, från http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-
levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/tabell-och-diagram/halsa/halsa--fler-
indikatorer-19802015/ 

Statistiska centralbyrån. (2016). Privatpersoners användning av datorer och internet 
2016. Hämtad 2017-02-28, från http://www.scb.se//sv_/Hitta-
statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=28964# 

Sveriges Läkarförbund. (2014). Helsingforsdeklarationen. Hämtad 2017-02-02, från 
https://www.slf.se/Lon--arbetsliv/Etikochansvar/Etik/WMA-
dokument/Helsingforsdeklarationen/ 



 

 

Söderlund, M. (2012). Vårdande. I L. Wiklund Gustin & I, Bergbom (Red.), 
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s. 115-126). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Walter, G. (1991) Bonniers synonym ordbok. Stockholm: Bonnier. 

*Williams, V., Price, J., Hardinge, M., Tarassenko, L., & Farmer, A. (2014). Using a 
mobile health application to support self- management in COPD: a qualitative 
study. British Journal of General Practice, 64(624), 392-400. doi: 
10.3399/bjgp14X680473 

Wyatt,S. N., Rhoads, S. J., Green, A.L., Ott, R.E., Sandlin, A.T., & Magann, E. F. 
(2013). Maternal response to high-risk obstetric telemedicine consults when 
perinatal prognosis is poor. Australian and New Journal of Obstetrics and 
Gynaecology, 53(5), 494-497. doi: 10.1111/ajo.12094 

Yli-Uotila, T., Rantanen, A., & Suominen, T. (2013). Motives of cancer patients for 
using the internet to seek social support. European Journal of Cancer Care, 
22(2), 261-271. doi: 10.1111/ecc.12025 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats-
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s57- 79). Lund: 
Studentlitteratur AB.  

 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Pubmed PsycInfo 

Vårdinformation nursing informatics nursing informatics nursing informatics 

E-hälsa ehealth ehealth ehealth 

Telemedicin telemedicine telemedicine telemedicine 

Patient patients patient* patients 

Upplevelse experience experience experience 

Omvårdnad nurs* nurs* nurs* 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2017-03-03 Cinahl 

”nursing informatics” AND Patient 
AND experience AND nurs* 
Limits: publish date between 2007-
2017, peer reviewed, research 
articles and English language. 12 12 0 0 

2017-03-03 Cinahl 

ehealth AND patient AND 
experience AND nurs* Limits: 
publish date between 2007-2017, 
peer reviewed, research articles 
and English language. 10 10 2 0 

2017-03-03 Cinahl 

telemedicine AND patient AND 
experience AND nurs*(nursing). 
Limits: publish date between 
2007–2017, peer reviewed, 
research articles and English 
language. 38 38 4 2 

2017-03-03 PubMed 

”nursing informatics” AND 
patient* AND experience AND 
nurs* Limits: publish date between 
2007–2017, research articles and 
English language . 23 23 0 0 

2017-03-05 PubMed 

ehealth AND patient* AND 
experience AND nurs* Limits: 
publish date between 2007–2017 
and English language. 125 110 8  

5 
(2 dubblett) 

2017-03-05 PubMed 

telemedicine AND patient* AND 
experience AND nurs* Limits: 
publish date between 2007–2017 
and English language 

(125 
dubblett) 

(110 
dubblett) (8 dubblett) 

 
(5 dubblett) 

2017-03-05 PsycInfo 

ab("nursing informatics") AND 
ab(patient) AND experience AND 
ab(nurs*) Limits: publish date 
between 2007–2017 and English 
language. 1 1 0 0 

2017-03-05 PsycInfo 

ab(ehealth) AND ab(patient) AND 
experience AND ab(nurs*) Limits: 
publish date between 2007–2017, 
peer review and English language. 2 2 1 1 

2017-03-06 PsycInfo 

ab(telemedicine) AND ab(patient) 
AND experience AND ab(nurs*)  
Limits: publish date between 
2007–2017, peer review and 
English language. 13 13 5 0 

2017-03-20 

PubMed 
Manuell 
sökning 

Design Considerations for Post- 
Acute Care mHealth: Patient 
Perspectives. Limits: publish date 
between 2007–2017, peer review 
and English language. 1 1 1 1 

  Totalt: 225 210 21 9 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Bond, C. S., & Worswick, L. (2015). Self Management and Telehealth: Lessons Learnt from the 
Evaluation of a Dorset Telehealth Program. Patient, 8(4), 311–316. doi: 10.1007/s40271-014-
0091-y 

Land  
Databas 

- 
PubMed 

Syfte Belysa kvalitativa resultat vid utvärdering av telehälsa för patienter med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom eller kroniskt hjärtfel. 

Metod:  
Design 

Telefonintervjuer 
Kvalitativ metod 

Urval I studien deltog 29 deltagare. Deltagarna skulle använda sig av telehälsa under 3 månader. 
Deltagarna skulle ha kronisk obstruktiv lungsjukdom eller kroniskt  hjärtfel.   

Datainsamling Utvärderingen av telehälsan pågick under 12 månader. Intervjun skedde i två omgångar. 
Deltagarna intervjuades när de fick tillgång till telehälsa och efter 3 månader. Intervjun tog mellan 
4–24 minuter. Ett semistrukturerat tillvägagångsätt säkerställde att samma område utforskades 
med varje deltagare. I studien intervjuades 29 deltagare, 16 män och 15 kvinnor. Deltagarna var 
mellan under 60 år - över 80 år.  Intervjuer gjordes även med sjuksköterskor som var involverade i 
användningen av telehälsa tillsammans med patienter. Intervjuerna med sjuksköterskor gjordes 
genom fokusgrupper. Data spelades in. 

Dataanalys Transkription gjordes av inspelad data. Analyserades med hjälp av NVivo 10 Kvalitativ 
analyseringsprogram. Utvärderingsfrågor skapades genom identifiering av insamlad data. Induktiv 
metod användes för att granska insamlad data ingående för att inte gå miste om uppgifter. 
Validiteten fastställdes med hjälp av trovärdighet, formbarhet och pålitlighet. Projektassistenten 
granskade och kodade data. Som vidare granskades av projektledaren. Ytterligare kodning och om 
kodning ledde till utveckling av teman. Verbala citat användes för att styrka teman som 
identifierades. 

Bortfall Ca. 17% (fem av 29) 

Slutsats Deltagarna tyckte att användningen av utrustningen vid telehälsa användes för att skapa 
effektivare metoder för att utföra egenvård. Utrustningen vid telehälsa bidrog med att deltagarna 
kunde hantera egenvården. Då deltagarna inte behövde utrustningen längre skapades ett tomrum 
hos deltagarna eftersom de upplevde att de hade skapat kontroll över situationen med hjälp av 
utrustningen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 89,6% 
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Artikel 2 

 

 

Referens Danbjørg, D.B., Wagner, L., Kristensen, B. R., & Clemensen, J. (2015). Intervention among new 
parents followed up by an interview study experiences of telemedicine after early postnatal 
discharge. Midwifery, 31(6), 574–581. doi: 10.1016/j.midw.2015.02.007 

Land  
Databas 

- 
Cinahl 

Syfte Undersöka föräldrars upplevelse av användning av telemedicin vid tidig hemgång från sjukhuset 
efter en förlossning. 

Metod:  
Design 

 
Erfarenhetsbaserad co-design som kombinerade kvalitativ metod och intervention. 

Urval Nyförlösta föräldrar tillfrågades. Föräldrarna skulle tala danska, ha  
 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer gjordes, 21 intervjuer ägde rum i det egna hemmet och sju intervjuer 
gjordes via telefon. Forskarna använde sig av semi-strukturerad intervju guide för att få fram olika 
teman och inspirerades av teorier om egen förmåga. Fokus låg på fyra olika teman. Första var 
upplevelse av teknologin. Andra var applikationen ett stöd efter förlossning med tillgång till hälso- 
och sjukvården. Tredje var känslan av säkerhet och egenförmåga i samband med föräldraskap. 
Fjärde var kommunikation via webben och i skrift.  Intervjuerna varade mellan 11 till 76 minuter. 
Medeltiden var 35 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Inspirerades av Malterud's systematic text condensation (STC). Intervjuerna analyserades genom 
en överblickande läsning av intervjuresultatet som mynnade ut i teman. Utifrån teman 
identifierade meningsfulla meningar av intervjuresultatet som kodades. Koderna sorterades från 
meningsfulla meningar till underkategorier, som användes i resultatet. Åldersintervallet var 19–44 
år. 

Bortfall Ca. 33% (14 av 42) 

Slutsats Föräldrarna upplevde användningen av applikationen som säker och naturlig att använda, för att 
söka information och att kommunicera via webben. Inga hinder upplevdes vid kontakt med 
sjuksköterskan via applikationen. Föräldrarna kände att de fick det aktuella behovet uppfyllt i 
samband med vägledning, information och stöd via applikationen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 95,8 % 



BILAGA B  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Lu, J-F., Chi, M- J., & Chen, C-M. (2012). Advocacy of home telehealth care among consumers 
with chronic conditions. Journal of Clinical Nursing, 23(5-6), 811-819. doi: 10.1111/jocn.12156 

Land  
Databas 

Taiwan 
PubMed 

Syfte Var att beskriva användningen av telehälsa som ett alternativ i hanteringen av kroniska sjukdomar 
utifrån användarens perspektiv. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod som använde sig av fokusgrupp diskussioner och individuella semi-strukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ metod 

Urval Deltagarna i undersökningsprogrammet rekryterades från ett hälsocenter. Sjuksköterskorna valde 
ut lämpliga deltagare. Inklusionskriterierna var äldre än 50 år, deras primära diagnos var 
hypertoni, diabetes eller båda diagnoserna. Deltagarna hade fått telehälsa under de senaste tre 
månaderna, kunde läsa och var villiga att delge sina erfarenheter. I fokusgrupperna deltog 12 
deltagare och åtta deltagare deltog i de individuella intervjuerna.  

Datainsamling Fas 1: Fokusgrupperna utfördes av forskningsteamet där en person från forskningsteamet höll i 
fokusgrupperna. Övriga i forskningsteamet observerade och antecknade under 
fokusgruppsmötena. I fokusgrupperna diskuterades fördelar och nackdelar av att använda sig av 
telehälsa. Fokusgruppsmötena varade i 90 minuter och var ljudinspelade. Direkt efter 
fokusgruppsmötena transkriberades innehållet av diskussionerna.  
Fas 2: Data insamlades genom semistrukturerade individuella intervjuer. Frågorna som ställdes till 
deltagare var baserade på fokusgrupperna och hade öppna slut. Intervjuerna varade 45–60 minuter 
och var ljudinspelade och transkriberade. 

Dataanalys En kvalitativ innehållsanalys gjordes i olika steg. Det första steget var att lyssna och läsa varje 
intervju flera gånger för att en identifiera helhetsbilden. Andra steget var att identifiera 
meningsfulla enheter som plockats från texterna och som därefter satte koder på enheterna. Det 
tredje steget var att gruppera koderna i liknande kategorier och i det fjärde steget togs nyckel 
teman ut genom diskussion. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Patienter utryckte tydligt en positiv attityd till att använda sig av telehälsa och föredrog att 
använda teleövervakning i hemmet. Patienter påtalade vikten av att sjuksköterskan skulle vara 
patientens stöd och uppmuntra till självständighet och personcentrerad vård. Patienter vill inte 
betala för teknologin på egen hand.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 91, 7% 



BILAGA B  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Pangarakis, S. J., Harrington, K., Lindquist, R., Peden- McAlpine, C., & Finkelstein, S. (2007). 
Electronic feedback messages for home spirometry lung transplant recipients. Heart & Lung: The 
Journal of Critical Care, 37(4) ,299-307. doi: 10.1016/j.hrtlng.2007.07.001 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Var att identifiera vilken typ av elektroniska meddelande som användarna föredrog att ta emot och 
känna igen som positiv påverkan på deras spirometri användning. 

Metod:  
Design 

Fokusgrupp 
Kvalitativ metod. 

Urval Alla deltagarna var med i en transplantationsgrupp. Inklusionskriterierna var att deltagarna talade 
engelska, var vita och skulle ha i genomsnitt två års erfarenhet av spirometri i hemmet. Det 
gjordes ett bekvämlighetsurval som bestod av fem lungtransplanterade, två deltagare som skulle 
utföra lungtransplantation och en deltagare med behov av spirometri. Av deltagarna var fem män 
och tre var kvinnor. Forskningssjuksköterskan kontaktade patienter som var intresserade att 
deltaga i fokusgrupperna. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde i en fokusgrupp och gjordes under tre olika möten. Fokusgruppsmötet 
varade i 50–55 minuter. Vid första och andra tillfället deltog två deltagare och vid tredje tillfället 
deltog fyra deltagare. Vid fokusgruppsmöten fick deltagarna diskussionsfrågor av ledaren. 
Frågorna handlade om upplevelser av spirometri i hemmet, fördelar och nackdelar med 
spirometrin i hemmet, oron inför framtiden samt vilken återkoppling som deltagarna vill ha. 
Åldern på deltagarna var från 51 år till 64 år. Data spelades in samt antecknades under mötets 
gång. Innan fokusgruppen avslutades fick deltagarna godkänna den inhämtade datan. 

Dataanalys Insamlad data transkriberades. Forskarna använde sig av en jämförande analys. Letade till en 
början efter mönster och samband i insamlad datan. Trovärdighet uppnåddes genom jämförande 
av citat från de olika fokusgruppsmötena. Citaten kodades, tolkades till teman och mönster. 
Slutligen framkom sex kategorier och fem underkategorier. 

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats I studien framkom att deltagarna ville ha utbildning i spirometri, livsstilsförändringar, angående 
sjukdomen, mediciner och infektion. Deltagarna ville ha återkoppling i form av stöd, tips och råd 
från sjuksköterskan via elektroniska meddelande. Även återkoppling i hur deltagarna använde 
teknologin och påminnelse om att göra spirometrin ansågs som bra. Som sjuksköterska var det bra 
att involvera patienten, ha diskussion, samt sätta upp mål utifrån enskild patient. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 85,4% 
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Artikel 5 

 

 

Referens Riley, J. P., Gabe, J. P., & Cowie, M. R. (2013). Does telemonitoring in heart failure empower 
patients for self-care? A qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 22(17-18), 2444-2455. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04294.x 

Land  
Databas 

- 
Cinahl 

Syfte Att belysa i vilken utsträckning teleövervakning av patienter med hjärtsvikt kan stärka dem till 
egenvård. 

Metod:  
Design 

 
Kvalitativ studie baserad på djupintervjuer. 

Urval Deltagarna i studien valdes ut och tillfrågades från tre större sjukhus. Deltagarna hade skrivits ut 
efter en hjärtsvikt med symtom uppkomna vid måttlig ansträngning, mellan NYHA klass II-IV. 
Deltagarna skulle ha teleövervakning. 

Datainsamling Till studien tillfrågades 22 patienter att vara med i studien och 15 patienter intervjuades. Andra 
omgången gjordes sex månader efter den första intervjun, då deltog tio patienter. Bortfallet 
berodde på dödsfall eller att patienter enbart var tillgängliga vid första omgången av intervjun. 
Första intervjuerna gjordes efter tre månader och den andra efter sex månader med 
teleövervakning.  Åldersintervallet var mellan 44–86 år. 

Dataanalys Vid dataanalys användes ett datamjukvarupaket för att underlätta analys och datahantering. 
Forskarna började analysera de första fem intervjuerna och tillsatte resterande efter preliminär 
tolkning av användbara teman. De fem intervjuerna inlyssnades ett flertal gånger för att skapa en 
större förståelse. Därefter lästes intervjuerna ett flertal gånger. Koder användes för att gruppera 
intervju innehållet. Koderna grupperades till preliminära teman som jämfördes och justerades 
kontinuerligt under arbetets gång. 

Bortfall Ca. 55% (12 av 22) 

Slutsats Studien visade att patienter fick en större insikt över symtomen, och därmed en större överblick av 
sin hjärtsjukdom med hjälp av teleövervakningen. Patienter fick en god egenvårds förmåga att 
identifiera symtom. Genom diskussion med sjuksköterska av resultatet av teleövervakningen 
kunde patienter få en större kunskap och inblick i symtomen vid hjärtsjukdomen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 89,6% 
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Artikel 6 

 

 

Referens Sanger, P. C., Hartzel, A., Han, S. M., Armstrong, C. A.L., Stewart, M. R., Lordon, R. J., … 
Evans, H. L. (2014a). Patient Perspectives on Post- Discharge Surgical Site Infections: Towards a 
Patient- Centered Mobile Health Solution. PLOS ONE, 9(12), 1–14. doi: 
10.1371/journal.pone.0114016 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att förstå patienters upplevelse av infektioner i operationsområdet och hur 
mobilteknologi kan förbättra deras erfarenhet. 

Metod:  
Design 

Mixad metod med semistrukturerade intervjuer och enkäter. 
 

Urval Deltagarna var patienter som hade fått sårkomplikationer efter hemgång efter operation med hög 
risk för infektioner i operationsområdet. Urvalet gjordes från två olika kirurgkliniker. Patienter 
valdes ut av en sjuksköterska vid återbesöket en-två veckor efter operation. Deltagarna var vuxna, 
engelsktalande och 17 patienter tillfrågades att delta i studien. 

Datainsamling Intervjuerna ägde rum enskilt i en oberoende byggnad nära den kirurgiska kliniken. Intervjutiden 
var mellan 60–90 minuter. Intervjuerna genomfördes med hjälp av två stycken frågeställningar. 
Frågeställningarna hade som syfte att förstå patienters upplevelse av att hantera 
sårkomplikationen. Samt hur de uppfattade att använda mobilteknologin för att övervaka 
sårkomplikationen. Efter intervjun fick deltagarna svara på en enkät med flervalsfrågor. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. Intervjuer gjordes tills mättnad av data uppstod 
vilken innebar att 13 patienter deltog i undersökningen. Bortfallet berodde på psykisk sjukdom 
eller tidsbrist.  

Dataanalys Grounded theory användes vid analys av data. Detta för att skapa en egen förförståelse utan att 
förlita sig på de förutbestämda koder och kodsystem. Forskargruppen delade upp transkriptionerna 
mellan varandra och läste dem sedan var för sig. Efter att ha läst transkriptionerna diskuterades 
tills en gemensam konsensus av den skrivna kodboken uppnådes. Enkäterna sammanställdes med 
hjälp av Microsoft Excel. 

Bortfall Ca. 24% (fyra av 17) 

Slutsats Studien visade att patienters tidigare erfarenhet i hantering av sårkomplikationen berodde på en 
brist i utbildningen av egenvård, kommunikationen samt egenkontroll i hemmet. Efter att tillfört 
mobilteknologin i vårdsituationen upplever patienter en personcentrerad, samt hög tillfredställelse 
av såromhändertagande.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 89,6% 
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Artikel 7 

 

 

Referens Sanger, P., Hartzler, A., Lober, W. B., Evans, H. L., & Pratt, W. (2014b). Design Considerations 
for Post-Acute Care MHealth: Patient Perspectives. AMIA Annual Symposium Proceedings 
Archive, 2014, 1920-1929. 

Land  
Databas 

USA 
Manuell sökning, PubMed 

Syfte Syftet var att med hjälp av intervjuer främja utvecklingen av eftervårds applikation efter operation. 

Metod:  
Design 

Semi- strukturerade intervjuer. 
- 

Urval Deltagarna i studien skulle vara patienter som hade sårkomplikationer efter en bukoperation. 
Patienterna skulle komma från två olika sjukhus och skulle vara engelskspråkiga vuxna patienter. 
Sjuksköterskan identifierade aktuella deltagare eller så ansökte patienterna om hjälp på egen hand.  

Datainsamling Individuella intervjuer gjordes, som varade i 60-90 minuter. I en separat del nära sjukhuset. 
Scenarier användes för att deltagarna skulle få en förståelse i hur applikationen skulle användas. 
Patienterna fick använda sig av en prototyp och beskriva hur de upplevde applikationen. Sedan 
använde patienterna sig av pappersprototyper för ytterligare diskussion. Intervjuerna 
ljudinspelades och transkriberades. Insamling av data skedde tills mättnad uppstod. 
Forskningsgruppen använde sig av enkäter för att uppmärksamma deltagarna tidigare erfarenheter.  

Dataanalys Två ur forskningsgruppen utvecklade en kodbok utifrån intervjuerna, och använde sig av 
datorprogrammet ATLAS för att utveckla koder. De andra forskningsmedlemmarna kodade också 
intervjuerna och jämförde resultatet med datorprogrammet. Hela forskningsgruppen mötes för att 
diskutera avvikelser i resultatet.  

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Patienter beskrev tidigare upplevelser som bristen av information vid utskrivning, brister i 
efterkontroller och misstro till leverantörer av vård. Med hjälp av applikationen så kunde patienter 
uppleva informationsbehovet tillfredsställt, underlättade efterkontrollen samt fick en bra 
kommunikation med sin leverantör av vård. Resultatet i studien bidrar till att utveckla 
applikationer som hjälpmedel i vården. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 77, 1% 



BILAGA B  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Sevean, P., Dampier, S.,Spadoni, M., Strickland, S., & Pilatzke, S. (2008). Patients and families 
experiences with video telehealth in rural/remote communities in Northern Canada. Journal of 
Clinical Nursing, 18(18), 2573-2579. Doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02427.x. 

Land  
Databas 

Canada 
PsycInfo 

Syfte Undersöka patienters förväntningar och erfarenhet vid användning av mobiltelehälsa för att kunna 
förstå hur teknologin kan påverka deras välbefinnande och förmåga att hantera sin KOL. 

Metod:  
Design 

Semistrukturerade videoinspelade intervjuer. 
Kvalitativ metod. 

Urval Inklusionskriterierna var att patienter hade upplevt några videokonsultationer innan de tillfrågades 
för att delta i studien. De skulle var över 18 år, psykiskt och psykologiskt kapabla att deltaga i 
studien samt villiga att delge sina erfarenheter. Urvalet gjordes i nio avlägsna samhällen. Urvalet 
bestod av 10 patienter och fyra familjemedlemmar. 

Datainsamling Intervjuerna gjordes genom videosamtal. Videointervjuer samlades in mellan januari-mars 2006. 
Varje intervju varade i en timme och spelades in. De öppna intervjufrågorna användes för att 
belysa deltagarnas upplevelse av telehälsa och skillnaden mellan telehälsa och möte ansikte mot 
ansikte i samband med vårdkontakt. 

Dataanalys Den inspelade datainsamlingen transkriberades ordagrant till text. Sjuksköterskeforskarna gjorde 
en kvalitativ analys av datainnehållet. De läste först igenom för att få en förståelse av innehållet. 
Utifrån förståelsen utformas teman och underteman. De slutliga teman uppkom genom diskussion 
forskarna emellan. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Patienterna upplevelde hög kvalitet på vården utan att behöva lämna sitt hem genom 
videokonsultation. Deltagarna påpekade vikten av att sjuksköterskan hade en stor roll för dem. 
Sjuksköterskan hade samma betydelse som en advokat i patienters mening. Det framkom att 
tekniken inte kan ersätta sjuksköterskan, däremot kan det bli ett komplement i omvårdnadsarbetet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 83,3 % 



BILAGA B  

 

Artikel 9 

 

Referens Williams, V., Price, J., Hardinge, M., Tarassenko, L., & Farmer, A. (2014). Using a mobile health 
application to support self- management in COPD: a qualitative study. British Journal of General 
Practice, 64(624), 392-400. doi: 10.3399/bjgp14X680473 

Land  
Databas 

- 
PubMed 

Syfte Att undersöka patienters förväntningar och erfarenhet vid användning av mobiltelehälsa för att 
kunna förstå hur teknologin kan påverka deras välbefinnande och förmåga att hantera sin KOL. 

Metod:  
Design 

- 
Kvalitativ studie baserad på intervjuer. 

Urval Inklusionskriterier för urval var kronisk lungsjukdom, äldre än 40 år, rökt mindre än 10 år, 
syresätta sig mer än 80 %, dyspné skala mindre än två eller två, ha en försämrad KOL som krävt 
hembehandling eller inläggning på sjukhus det senaste året. Deltagarna fick inte ha andra 
lungsjukdomar eller svår kronisk hjärtsvikt, de skulle ge informerat samtycke, förstå engelska i tal 
och skrift samt ha en förväntad livslängd på mer än tre månader. Till studien valdes 19 patienter ut 
av forskningssjuksköterska. 

Datainsamling Individuella intervjuer genomfördes i patienters hem. Intervjuerna genomfördes i två omgångar. 
Den första intervjun fokuserade på användningen av mobiltelehälsa och hur KOL påverkade 
patientens liv. Den andra intervjun gjordes efter sex månader och fokuserade på användningen av 
mobiltelehälsa och hur det har påverkat deras egenvård. Intervjuerna varade mellan 35 till 90 
minuter. I första omgången intervjuades 19 patienter och vid andra omgången intervjuades 15 
patienter. Bortfallet berodde på avhopp, dödsfall eller otillgänglighet. Deltagarna var mellan 50–
85 år. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades till text. Data fördes in i dataprogrammet NVivo 10 
för att organisera och analysera intervjumaterialet. Analysen använde sig av grounded theory för 
att ha en konstant jämförande metod. Utöver kodningen av datamaterialet av forskningsgruppen 
gjordes kodning av oberoende personer av slumpmässigt urval av intervjuerna för ökad 
trovärdighet. 

Bortfall Ca. 21% (fyra av 19) 

Slutsats Enligt deltagarna så var teknologin i denna studien lätt att använda och skapade trygghet, en 
känsla av kontinuitet i vården samt stöttade patienter till egenvård. Deltagarna upplevde större 
medvetenhet av sina symtom. Då deltagarna skickade sina värden till sjuksköterskan, upplevde 
deltagarna sig väl omhändertagna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 93,8% 
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