
M
A
G
IS
T
E
R
U
PPSA

T
S

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska 75hp

Anhörigvårdare till demenssjuk i hemmet-
Erfarenhet av e-hälsa

Svetlana Bennedsen, Linda Boklund och Mikaela Törnkvist

Omvårdnad 15hp

Halmstad 2018-01-31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhörigvårdare till demenssjuk i 

hemmet- Erfarenhet av e-hälsa 

 

 

 

Författare: Svetlana Bennedsen 

 Linda Boklund  

 Mikaela Törnkvist 

 

 

 
Ämne  Omvårdnad 
Högskolepoäng  15hp 
Stad och datum  Halmstad 2017-12-15 

  



 

Titel Anhörigvårdarens erfarenheter av e-hälsa till en demenssjuk i 

hemmet 

Författare Svetlana Bennedsen, Linda Boklund, Mikaela Törnkvist 

Sektion Akademin för hälsa och välfärd 

Handledare Ulrika Bergsten, klinisk lektor Region Halland, Fil Dr. 

Examinator Margaretha Pejner, universitetslektor vårdvetenskap, Med Dr. 

Tid Höstterminen 2017 

 

Sidantal 13 

Nyckelord Demens, e-hälsa, anhörigvårdare 

 

Sammanfattning 

Den åldrande befolkningen ökar i flera länder i världen, vilket visar sig ge en ökning 

av personer med en demenssjukdom. Det sker ett utvecklingsarbete för att förbättra 

vården i hemmet, så att den demenssjuke kan bo kvar i sitt hem. För anhörigvårdaren 

som lever med en demenssjuk förändras livet och den nya förändringen kan bli 

väldigt krävande, vilket leder till en psykisk och fysisk belastning. Idag erbjuds olika 

e-hälsobaserade lösningar i vården. Lösningarna presenteras som ett komplement till 

sjukvården, då vården kan bedrivas i hemmet. Syftet med studien var att beskriva 

anhörigvårdarens erfarenheter av e-hälsa i samband med vården till en demenssjuk i 

hemmet. Studien genomfördes som integrativ litteraturstudie vilket ger en djupare 

förståelse för ett visst fenomen inom hälso- och sjukvården. Litteraturstudiens resultat 

baseras på 16 vetenskapliga artiklar. I analysen framkom fem teman: förbättrad 

livskvalitet, emotionellt stöd, ökad kunskap, enklare vardag och tekniska utmaningar. 

E-hälsa visar sig ha en positiv inverkan på livskvaliten, anhörigvårdaren kände sig 

tryggare och hittade en bättre balans för att fungera i vardagslivet. Anhörigvårdaren 

beskrev också att e-hälsa var ett effektivt sätt att få ny kunskap och att det var 

bekvämt eftersom de sparade resurser och energi jämfört med ett besök på en klinik. 

Trots att tekniska utmaningar uppstod var anhörigvårdarna nöjda med e-hälsobaserade 

lösningar. 
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Abstract 

The aging population is increasing in several countries in the world, which leads to an 

increase in people with a dementia disease. There is a development work to improve 

homecare so that the dementia can live at home. For carers who live with a dementia, 

life changes and the new change can become very demanding, leading to a mental and 

physical strain. Today, various e-health-based solutions are offered in care. The 

solutions are presented as a complement to traditional hospital care, when care can be 

conducted at home. The purpose of the study was to describe the carers experiences of 

e-health in connection with homecare for a dementia. The study was conducted as an 

integrative literature study, which gives a deeper understanding of a particular 

phenomenon in health care. The literature study results are based on 16 scientific 

articles. The analysis revealed five themes: Improved quality of life, emotional 

support, increased knowledge, simpler everyday life and technical challenges. E-

Health proves to have a positive impact on quality of life, the carers felt safer and 

found a better balance for working in everyday life. Carers also described that e-

health was an effective way of gaining new knowledge and that it was convenient 

because they saved resources and energy compared to a visit to a clinic. Although 

technical challenges arose, the close carers were pleased with e-health-based 

solutions. 
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Inledning 

Den åldrande befolkningen ökar i flera länder i världen, vilket visar sig ge ökning av 

personer med en demenssjukdom (Andrén & Elmståhl, 2008). I de flesta länder sker 

ett utvecklingsarbete för att förbättra vården i hemmet, så att personer med demens 

ska kunna bo kvar hemma istället för att flytta till ett särskilt boende. Hemmet anses 

vara en plats som kopplas till minne och komfort samt en plats där känslomässiga och 

fysiska band sker. Den demenssjuke känner sig därför trygg i hemmet och kan 

fortsätta ha ett socialt nätverk (Bökberg Ahlström, Leino-Kilpi, Soto-Martin, Cabrera, 

Verbeek & Karlsson, 2015). För anhörigvårdaren som lever med en person med 

demens är det viktigt att kunna hjälpa den demenssjuke genom hela 

sjukdomsförloppet. Anhörigvårdaren får oftast stödja den demenssjuke under flera år, 

vilket kan leda till psykisk press och fysisk belastning hos anhörigvårdaren (Andrén 

& Elmståhl, 2008).  

Enligt Palm (2010) erbjuds idag en rad olika e-hälsobaserade lösningar. Lösningarna 

presenteras som ett komplement i sjukvården, då vården kan bedrivas i hemmiljö för 

att öka möjligheterna till en mer individuell och tillgänglig hälsa. Martín-Carrasco et 

al. (2009) påvisar att e-hälsobaserade lösningar har implementeras i demensvården. 

Idag är distriktssköterskans arbetsuppgifter och anhörigvårdarens erfarenheter av e-

hälsa inom demensvården ett relativt outforskat ämne och det behövs mer kunskap 

inom detta område. 

 

Bakgrund 

Demens 

Demens är ett samlingsnamn för olika kroniska neurologiska sjukdomstillstånd som 

drabbar hjärnan (Emre, 2009). Sjukdomen utvecklas gradvis och med tiden förlorar 

patienten såväl kognitiva som fysiska funktioner (Bryon, Dierckx de Casterle & 

Gastmans, 2012). Kognitiva funktioner kan vara att minnet och tankeförmågan blir 

sämre, vilket kan påverka förmågan att kommunicera med andra människor. I takt 

med att de fysiska funktionerna försämras successivt, förlorar personen också sin 

praktiska förmåga att utföra sin egenvård (Ala, Berck & Popovich, 2005).  

Demenssjukdomen delas in i två grupper: primär demens och sekundär demens. 

Primär demens är ett samlingsnamn för de olika demenssjukdomarna alzheimers 

demens, lewy body demens och frontallobsdemens. Dessa sjukdomar är 

neurodegenerativa, vilket innebär att nervsystemet långsamt förtvinar (Emre, 2009). 

Alzheimers och lewy body är två demenssjukdomar som har ett långsamt samt långt 

förlopp och den kognitiva svikten utvecklas. Det orsakar problem med minnet, 

språket och socialt beteende. Frontallobsdemens drabbar hjärnans frontallob och 

temporallob då nervcellerna bryts ner, de drabbade kan få problem med att interagera 

och bete sig i sociala sammanhang (Westerby & Howard, 2011). Sekundär demens 
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orsakas av skador eller sjukdomar som drabbar hjärnan, t.ex. hjärnblödning, 

bakterieinfektioner och alkohol (Emre, 2009). Personerna utvecklar en kognitiv svikt, 

som ibland kan bli bättre med tiden (Westerby et al., 2011).  

Anhörigvårdarens upplevelse  

Anhörigvårdare är ett begrepp som innebär: person som vårdar närstående som är 

långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2018b). När 

en demenssjukdom upptäcks hos människor, blir det ofta en stor förändring för 

den enskilde men också för den anhöriga som lever tillsammans med den 

drabbade (Ducharme, Kergoat, Coulombe, Lvesque, Antoine & Pasquier, 2014; 

Tatangeloa, McCabea, Macleoda & Youb, 2018). Relationen tillsammans med en 

person med demens måste oftast omstruktureras eftersom den drabbade blir allt 

mer beroende av sin familj. Den nya omstruktureringen blir en stor förändring för 

anhörigvårdaren, eftersom de är tvungna att ta mer ansvar för den demenssjukes 

aktiviteter i det dagliga livet (ADL) än tidigare samt planera och strukturera 

vardagen för den demenssjuke (Ducharme et al., 2014; Quinn, Clare, Pearce & 

Dijkhuizen, 2008). I studierna av Aggrawal, Vass, Miradi, Ward, Garfield och 

Cybyk (2003); Ducharme et al. (2014) och Tatangeloa et al. (2018) beskriver 

anhörigvårdarna den vårdande rollen som en tung börda, som kan vara stressande 

och kännas som ett heltidsjobb.  

Anhörigvårdarna känner ofta en stor sorg när de ser att den demenssjuke 

successivt försämras. De känner oro och skuld över att de inte kan leva som 

tidigare, innan deras familjesituation förändrades (Quinn et al. 2008; Tatangeloa 

et al. 2018). Enligt Tatangeloa et al. (2018) leder deras situation ofta till en 

bristande hälsa eftersom de inte prioriterar sina egna behov. Detta beror på att 

anhörigvårdarna tycker att sina egna behov är sekundära jämfört med den 

demenssjukes. Några anhörigvårdare i studien av Quinn et al. (2008) berättade att 

de saknade kunskap om demenssjukdomen och att de inte hade någon att prata 

med om deras situation, vilket bidrog till att de kände sig ensamma i situationen. 

Enligt anhörigvårdarna i studien av Tatangeloa et al. (2018) önskar 

anhörigvårdarna stöd och utbildning för att få möjligheter att ta hand om sin egen 

hälsa. 

E-hälsa 

På 1970-talet började e-hälsans utveckling i vården enligt Hoving, Visser, Mullen och 

van den Borne (2010). Den nya tekniken i vården har gått från att vara pappersbaserad 

till att bli teknikfokuserad. Internet och andra tekniska hjälpmedel som telefoner och 

surfplattor är ett enkelt och betydelsefullt sätt för dagens individer att få 

hälsoinformation på, samt initiera kontakt med hälso- och sjukvården (Hoving et al., 

2010).  
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Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala 

verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa 

(Socialstyrelsen, 2018a). E-hälsa innefattar all användning av informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) inom hälso- och sjukvården. Bokstaven “E” framför 

begreppet hälsa indikerar på en bred användning av den informations- och 

kommunikationsteknik som finns idag, vilket ökar möjligheterna till en bättre och mer 

tillgänglig hälsa (Socialdepartementet, 2010).  

 

Enligt Palm (2010) erbjuds idag flera olika e-hälsobaserade lösningar i vården med 

hjälp av internet som webbplattformer och videokonferenser, telefoner och sensorer 

som är kopplade till en mottagare. Lösningarna presenteras som ett komplement eller 

ett alternativ till sjukvården, då vården kan bedrivas i hemmiljö och individer blir mer 

delaktiga i sin egenvård (Palm, 2010). Enligt Martín-Carrasco et al. (2009) har dessa 

lösningar börjat användas inom demensvården. 

 

Teoretisk referensram 

Orems egenvårdsteori inriktar sig på det stöd som människor behöver för att 

självständigt kunna upprätthålla sin egen hälsa (Orem, 2001). Egenvården är det 

centrala i teorin, för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Orems egenvårdsmodell 

är indelad i tre olika teorier: egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. 

Egenvård är det som människan självständigt kan göra för att upprätthålla sin hälsa 

och det kan variera beroende på vilket hälsotillstånd personen befinner sig i. 

Egenvårdsbrist är det som uppstår när en person är i behov av omvårdnad men inte 

kan uppnå den på egen hand. Omvårdnadssystemet är ett samspel mellan 

sjuksköterskan och personen som behöver stöd i sin egenvård. Målsättningen är att 

patienten ska bibehålla sin egenvårdsbalans. Det innebär att sjuksköterskan bedömer 

egenvårdskrav, egenvårdsbegränsningar samt egenvårdsbrister (Orem, 2001). 

Carlson, Räme, Bolmsjö och Bengtsson (2013) hävdar att distriktssköterskor ska 

stödja patienter med nedsatt hälsa i patientens dagliga liv på ett hälsofrämjande 

förhållningssätt för att stärka individens egna resurser och öka deras förmåga till 

egenvård. Arbetet som utförs i någons hem inkluderar kliniskt arbete, ledarskap, 

koordination och information samt utbildning till patienter och anhörigvårdaren. 

Distriktssköterskor enligt Josefsson och Peltonen (2015) ska kunna planera, 

konsultera och informera i samverkan samt respektera anhörigvårdarens önskemål 

och livsvärld. 

Problemformulering 

Den åldrande befolkningen ökar i flera länder i världen, vilket visar sig ge ökning av 

personer med en demenssjukdom. Många demenssjuka bor kvar hemma och vårdas i 

hemmet av en anhörig. Anhörigvårdaren som vårdar den demenssjuke känner att de 

inte kan leva som förr. De har svårt att anpassa sig till den nya situationen eftersom de 

känner sig ensamma, saknar kunskap och upplever en ökad fysisk och psykisk 
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belastning. Egenvård är det som anhörigvårdaren själv kan upprätthålla för att 

bibehålla sin hälsa. Idag finns flera e-hälsobaserade lösningar, men det saknas studier 

om vilken påverkan det kan ha för anhörigvårdaren till en demenssjuk.  

Syfte 

Att beskriva anhörigvårdarens erfarenheter av e-hälsa i samband med vård till en 

demenssjuk i hemmet. 

Metod  

Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie enligt Whittemore och Knafl 

(2005). En integrativ litteraturstudie används för att få en djupare förstående för ett 

visst fenomen eller omvårdnadsproblem och studien tillåter både kvalitativa och 

kvantitativa forskningsstudier. Metoden genomfördes utifrån Whittemore och Knafl 

(2005) arbetsprocess. Processen består av fem steg: problemidentifiering, 

litteratursökning, datainsamling, dataanalys och resultatpresentation (Figur 1). 

Problemidentifiering gjordes vid studiens start och ett avgränsat syfte utformades.  

Figur 1 Arbetsprocess enligt Whittemore och Knafl (2005). 

 

 

Litteratursökning 

För att finna aktuell vetenskaplig forskning och aktuella databaser, användes 

ämnesområden med anknytning till syftet. Följande ämnesområden valdes ut: 

folkhälsovetenskap, omvårdnad, pedagogik och utbildningsvetenskap, som 

resulterade i totalt tio databaser. Efter en genomgång av databaserna, bedömdes det 

att åtta stycken var relevanta för att passa till problemidentifieringen. Databaserna 

som valdes ut är Academic search elite, CINAHL, ERIC, PubMed, PsykInfo, 

SveMed+, SwePub och Web of science. 

En systematisk litteratursökning utfördes för att hitta den publicerade forskningen 

som idag finns inom området. En diskussion fördes om relevanta sökord till studiens 

problem-
identifiering

litteratur-
sökning

datainsamling dataanalys
resultat-

presentation



 

 5 

syfte. Medicinska ämnesrubriker (Medical Subject Headings, MeSH termer) användes 

till sökorden som var: Dementia, caregivers, telemedicine och telehealth. Sökningarna 

gjordes genom att kombinera ämnesorden tillsammans med den booleska operatorn 

”and” i databaserna (Bilaga B). 

Datainsamling 

Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara studier som var 

publicerade mellan 2007-2017, skrivna på engelska eller svenska, artiklarna skulle 

vara peer-reviewed, abstrakt skulle vara tillgängligt och finnas som fulltext i 

databaserna. Exklusionskriterier var artiklarna som endast riktade sig till den 

demenssjuke eller till sjukvårdspersonal.  

Sökningarna i databaserna gav totalt 160 träffar. När dubbletter och artiklar som inte 

motsvarade syftet valdes bort, återstod 62 abstrakt som lästes. Av de abstrakt som 

stämde överens med syftes lästes 19 artiklar i sin helhet. Dessa 19 artiklar ansågs vara 

relevanta till studiens syfte och gick vidare till en kvalitetsgranskning. Artiklarna 

granskades enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014). De 

kvalitativa artiklarna granskades via “Mall för kvalitetsgranskning med kvalitativ 

forskningsmetodik - patientupplevelser” och de kvantitativa artiklarna granskades via 

“Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier” Artiklarna med mixad metod 

granskades via båda tidigare nämnda mallar. Artiklarna bedömdes ha en låg, medel 

eller hög kvalitet. Efter kvalitetsgranskningen var 16 artiklar inkluderade, två med 

kvalitativ metod, sju med kvantitativ metod och sju med mixad metod.  

Dataanalys 

Syftet med dataanalysen är att utföra en grundlig och objektiv tolkning från olika 

studier. Enligt Whittemore och Knafl (2005) beskrivs dataanalysen i fyra steg: 

Datareducering, datasammanställning, datajämförelse, slutsatser och 

dataverifiering. 

Första steget började med att samtliga artiklar numrerades från 1-16. Studiernas 

resultatdel granskades noggrant för att de skulle svara mot syftet. Resultatet i 

artiklarna dokumenterades och viktiga textenheter extraherades, det vill säga 

textenheter som motsvarade syftet sammanställdes. Textenheter skrev på post-it 

lappar och refererades för att hålla reda på vilken artikel som textenheten extraherats 

från. Innehållet i artiklarna som inte matchade mot syftet valdes bort. Andra steget i 

analysen var att försöka hitta gemensam data. Liknande fynd framkom från post-it 

lapparna och grupperades till olika kategorier. Kategorier som framkom nämndes:  

kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4 och kategori 5. Det tredje steget i 

analysen innebar en jämförelse av likheter och olikheterna i datan för att finna 

mönster. Varje kategori lästes igenom och bearbetades för att finna dessa likheter och 
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olikheter. I det fjärde steget drogs slutsatser av det inhämtade materialet. Till sist 

framkom fem teman som presenteras i resultatet. 

Forskningsetiska överväganden 

Resultatartiklarna som ingick i studien utfördes i enlighet med de etiska kraven på 

samtycke, frivillighet och konfidentialitet, med syfte till den enskilda människan och 

respekten för människovärdet vid forskning (SFS, 2003:460). I en integrativ 

litteraturstudie tittar man på resultatet av en studie och därför utsätts inga individer för 

risker eller komplikationer.  

Artiklarna som presenteras i resultatet har noggrant granskats utifrån SBU:s 

granskningsmallar. Samtliga artiklar som inkluderats i studien har tillstånd från etisk 

kommitté eller påvisar noggranna etiska överväganden.  

Studien kan väcka tankar och funderingar kring etiska och juridiska frågor. 

Anhörigvårdare kan ifrågasätta om det är säkert att delta i och handha olika e-

hälsobaserade lösningar. Författarna anser att nyttan i studien är större än dess 

potentiella skada.  

Resultat  

Resultatet baseras på fem teman, dessa är: förbättrad livskvalitet, emotionellt stöd, 

ökad kunskap, enklare vardag och tekniska utmaningar. Dessa teman ligger till grund 

hur resultatet presenteras.  

Förbättrad livskvalitet 

Olika e-hälsobaserade lösningar som webbplattformer, videokonferenser och 

telefoner ökade livskvaliteten och den personliga utvecklingen hos anhörigvårdaren 

genom kunskap, stöd och vägledning (Hattink et al., 2015; Matthews et al., 2015; 

O'Connell, Crossley, Cammer, Morgan, Allingham, Cheavins & Morgan 2014; 

Schaller et al., 2015; Solli, Hvalvik, Torunn Bjørk & Hellesø 2015; Steffen & Gant, 

2016; Torkamania, McDonalda, Aguayob, Kaniosc, Katsanouc, Madeleyd, & 

Jahanshahia 2014; Tremont et al., 2015; Tremont et al., 2017). Anhörigvårdarna 

behövde mindre stöd av omgivningen, då de kände sig tryggare och hittade balansen 

för att kunna planera och fungera i vardagslivet när fick telefonrådgivning (Tremont 

et al., 2015; Tremont et al., 2017). Anhörigvårdarna upplevde också att de fick bättre 

omsorgsfärdigheter och tog ett stort ansvar i ADL till den demenssjuke när de 

använde webbplattformer, videokonferenser och telefoner (Hattink et al., 2015; 

O`Conell et al. 2014; Schaller et al., 2015; Solli et al., 2015; Steffen et al., 2016; 

Torkamania et al., 2014; Tremont et al., 2015; Tremont et al., 2017; Williams, Arthur, 

Niedens, Moushey & Hutfles, 2012). E-hälsa bidrog till en minskad vårdbörda, vilket 

minskade ångest, isolering, stress och depression hos anhörigvårdarna (Hattink et al., 
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2015; Matthews et al., 2015; O'Connell et al., 2014; Schaller et al., 2015; Solli et al., 

2015; Steffen et al., 2016; Torkamania et al., 2014; Tremont et al., 2015; Tremont et 

al., 2017; Williams et al., 2012). 

Emotionellt stöd  

Anhörigvårdarna upplevde emotionellt stöd genom användning av 

videokonferens som var kopplad till en webbplattform (O'Connell et al., 2014; 

Solli et al., 2015). Anhörigvårdarna rapporterade att de haft en minskad 

socialisering den sista tiden i deras dagliga liv. När anhörigvårdarna var 

inloggade i en webbplattform kände de sig inte ensamma i sin situation längre, de 

kunde identifiera sig med andra anhörigvårdare vilket minskade känslan av att 

vara isolerad (Hicken, Daniel, Luptak, Grant, Kilian & Rupper 2017; O'Connell 

et al., 2014; Solli et al., 2015). För att det skulle bli en bra diskussion i 

gruppvideokonferensen var det viktigt att gruppen var heterogen, så 

anhörigvårdarna kunde få en bred kunskap från varandra. Det var också av vikt 

att gruppen var indelad i generationer, då anhörigvårdarna var på olika plats i 

livet (O'Connell et al., 2014). I studien av Solli et al. (2015) fanns det en 

möjlighet att använda en chatt och enligt Svenska Akademiens ordlista (SAOL, 

2017a) en skriftlig dialog i realtid mellan användare på internet) och detta verktyg 

användes i talsituationer som kunde vara svåra i en videokonferens. I chatten 

använde anhörigvårdarna ibland emoji som av SAOL, (2017b) definieras som "en 

känsloikon" för att förstärka en känsla. 

Ökad kunskap 

Anhörigvårdarna beskrev att en webbplattform var ett effektivt sätt för att skapa ny 

kunskap (Hattink et al., 2015; Hayden, Randall, Glynn, Hahn & Randolph; 2012; 

Schaller et al., 2015; Torkamania et al., 2014). Anhörigvårdarna kunde få information 

om demenssjukdomen, vikten av att få en diagnos, behandling av demenssjukdomen, 

kunskap om olika vårdaspekter, kommunikationsstrategier, hur anhörigvårdaren 

skulle förebygga vårdbörda och tips hur anhörigvårdaren skulle ta hand om sig själv 

(Hattink et al., 2015; Schaller et al., 2015). I studien av Hattink et al. (2015) fanns 

även information hur det var att bo med en demenssjuk, den känslomässiga effekten 

av demens, hur anpassning och hantering påverkar beteende och humör, stöd och 

strategier för att hjälpa människor att hantera konsekvenser av demens och i studien 

av Schaller et al. (2015) lyftes vikten av kunskap om lokala informationstjänster, 

ekonomiska aspekter och hur anhörigvårdarna kunde få fler sociala kontakter.  

Genom webbplattformer och videokonferenser kunde anhörigvårdaren välja vilken 

information den önskade fördjupa sig inom och kunskapen uppfattades som enkel och 

tillgänglig (Hattink et al., 2015; Schaller et al., 2015; Solli et al., 2015). De 

kunskapsområden som bedömdes att vara mest användbara var: information om 

demens, vilka lokala informationstjänster som finns (Schaller et al., 2015), stöd och 
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strategier för att hjälpa människor att hantera konsekvenser av demens (Hattink et al., 

2015). Anhörigvårdarna var positiva till att få information och kunskap utifrån deras 

individuella situation (Hayden et al., 2012; Matthews et al., 2015; Schaller et al., 

2015) Det skapade en större medvetenhet för den demenssjukes hälsa (Hayden et al., 

2012; Schaller et al., 2015;Torkamania et al., 2014; Tremont et al., 2015).  

Enklare vardag  

Videokonferenser var ett effektivt sätt att ta emot vård på. Anhörigvårdarna beskrev 

att det var bekvämt eftersom de sparade tid, energi och resurser jämfört med ett besök 

på en klinik (Lindauer et al., 2017; Schaller et al., 2015; Solli et al., 2015). I studien 

av Solli et al. (2015) beskrevs det att anhörigvårdarna kände sig delaktiga i val av tid 

för att kommunicera och att det fanns en flexibilitet genom att använda en 

videokonferens. Enligt Schaller et al. (2015) var det stora fördelar att få kommunicera 

via en videokonferens, eftersom de hade svårt att lämna den demenssjuke ensam 

hemma på grund av hälsotillståndet. Några anhörigvårdare tog upp att de kände en 

oro att videokonferens skulle ersätta de personliga mötena (Schaller et al., 2015). 

I en studie av Morgan, Crossley, Kirk, McBain, Stewart, D´Arcy och Basran (2011) 

beskrevs det att anhörigvårdarna hade videokonferens på ett center istället för att åka 

till specialistavdelningen på sjukhuset. Flera personer i studien hade över 25 mil att 

åka till sjukhuset och avståndet till centrumet var runt 4 mil. Detta ledde till en 

besparing av tid och pengar, det bekräftas även i studien av Bramanti, Bonanno, 

Celona, Bertuccio, Calisto, Lanzafame och Bramanti (2010). 

Tekniska utmaningar 

I studierna av Chou et al. (2012); Hattink et al. (2015); Lindauer et al. (2017); 

Matthews et al. (2015); Morgan et al. (2011); O'Connell et al. ( 2014); Torkamania et 

al. (2014) beskrevs det att anhörigvårdaren kunde ha svårt för att använda tekniken 

och dess funktion. För några anhörigvårdare tog det tid att skapa användarnamn, 

registrera sig och handha webbplattformerna, eftersom de saknade vana och kunskap i 

användandet av multimedia (Hattink et al., 2015; Lindauer et al., 2017). En annan 

svårighet var att använda tekniska hjälpmedel, som t.ex. hörlurar med mikrofon som 

behövdes i videokonferenserna (Chou et al., 2012).  

Enligt Morgan et al. (2011) och O'Connell et al. (2014) kunde det finnas problem med 

att upprätta anslutningen till webbplattformerna. Ibland uppkom problem med 

bildkvaliteten som innebar fryst bild, suddig bild och fördröjning i videokonferensen. 

Anhörigvårdaren fick informeras om att de skulle flytta gardiner, justera ljus för att 

upprätta en god kvalitet (Lindauer et al.,2017; Morgan et al., 2011). Andra tekniska 

utmaningar var att mikrofoner samlade upp bakgrundsbrus, att det bildades eko, att 

ljudet hackade eller att det bröts (Morgan et al., 2011; O'Connell et al., 2014). 
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Anhörigvårdarna indikerade att de var nöjda med att använda e-hälsobaserade 

lösningar trots de tekniska utmaningarna som uppstod (Chou et al., 2012; Lindauer et 

al., 2017; Matthews et al., 2015).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie enligt Whittemore och 

Knafl (2005) för att få en djupare förståelse för anhörigvårdarens erfarenheter av 

e-hälsa till en demenssjuk i hemmet. En välgjord integrativ litteraturstudie är ett 

effektivt sätt att kunna sammanställa den senaste forskningen inom 

kunskapsområdet (Whittemore & Knafl, 2005). Metoden har genomförts stegvis 

utifrån Whittemore och Knafl (2005) arbetsprocess, som gav en tydlig struktur 

vilket gjorde processen tillförlitlig. 

Sökorden som användes var dementia, caregivers, telemedicine och telehealth. I 

slutskedet av studien uppdagades att sökordet informal carer kunde ha använts för 

att eventuellt täcka in ett större område. Genom att sökordet inte använts kan 

artiklar ha missats.  

Studiens syfte utgick från anhörigvårdarens perspektiv och för att utesluta träffar 

med sjukvårdspersonal, kunde den booleska operatorn “not” eventuellt använts. 

Detta gjordes inte eftersom det fanns en risk att missa artiklar där de både beskrev 

anhörigvårdaren och sjukvårdspersonalens erfarenheter i samma studie. För att 

öka trovärdigheten var en av inklusionskriterierna att de vetenskapliga artiklarna 

skulle vara publicerade mellan 2007-2017, vilket tyder på ny forskning. 

Publikationsspråket skulle vara engelska och svenska, artiklar som inte återfanns 

i fulltext eller där abstrakt inte fanns med exkluderades. Dessa exklusionskriterier 

kan ha gjort att studier försvunnit. 

För att säkra pålitligheten av artiklarna och stärka resultatets trovärdighet enligt 

Whittemore och Knafl (2005) har granskningsmallar från Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU, 2017) använts för kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Författarna ansåg att granskningsmallarna var svåra att förstå, då det 

saknades kunskap i att tolka dem. Granskningarna och artiklarna diskuterades i 

grupp. Under granskningens gång blev författarna mer insatt i varje artikel och då 

upptäcktes det att tre stycken artiklar inte passade till syftet, så dessa fick 

exkluderas. Att dessa artiklar inte upptäcktes tidigare beror på att studiernas 

resultatdel var svårtolkad. De 16 artiklar som kvarstod bedömdes att ha en låg, 

medel eller hög kvalitet. Enligt Whittemore och Knafl (2005) skulle samtliga 

artiklar som motsvarade studiens syfte användas i resultatet oberoende av 

kvaliteten. 
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Resultatartiklarna representerade främst från forskning från västvärlden, förutom 

en artikel som var från Taiwan. Vid analysen av resultatet framgick likheter av 

anhörigvårdarnas erfarenheter oberoende av vilket land forskningen var gjord i, 

vilket visar en möjlighet på en överförbarhet.  

Sista steget i metoden var att utföra dataanalysen enligt Whittemore och Knafl 

(2005). Detta för att kunna utföra en grundlig och objektiv tolkning från de 

resultatartiklar som valts i studien. Efter analysen verifierats, drogs det slutsatser, 

som skapade en trovärdig resultatdel. 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att diskuteras utifrån de teman som presenterades i 

resultatdelen: förbättrad livskvalitet, emotionellt stöd, ökad kunskap, enklare 

vardag och tekniska utmaningar. 

Förbättrad livskvalitet 

Litteraturstudiens resultat visar att e-hälsobaserade lösningar gav anhörigvårdarna en 

ökad förståelse för den demenssjuke. Genom den ökade förståelsen och stödet de fick 

i de olika e-hälsobaserade lösningarna, kände anhörigvårdarna sig tryggare i att 

hantera den demenssjuke (Hattink et al., 2015; Matthews et al., 2015; O'Connell et al., 

2014; Schaller et al., 2015; Solli et al., 2015; Steffen et al, 2016; Torkamania et al., 

2014; Tremont et al., 2015; Tremont et al., 2017). I en annan studie av Wilz, 

Meichsner och Soellner (2017) berättade anhörigvårdarna att de lärt sig nya sätt att 

hantera beteendemässiga symtom eller de rollkonflikter som kunde uppstå i hemmet. 

Med ny kunskap och vägledning genom e-hälsobaserade lösningar ökade hälsan för 

anhörigvårdarna (Hattink et al., 2015; Matthews et al., 2015; O'Connell et al., 2014; 

Schaller et al., 2015; Soli, et al., 2015; Steffen et al, 2016; Torkamania et al., 2014; 

Tremont et al., 2015; Tremont et al., 2017), detta bekräftas även i studien av Wilz et 

al. (2017). Resultatet visade att anhörigvårdarna upplevde minskad ångest, stress och 

depression, vilket var en viktig faktor för en ökad livskvalitet (Hattink et al., 2015; 

Matthews et al., 2015; O'Connell et al., 2014; Schaller et al., 2015; Solli et al., 2015; 

Steffen et al., 2016; Torkamania et al., 2014; Tremont et al., 2015; Tremont et al., 

2017; Williams et al., 2012). Enligt Orem (2001) ska distriktssköterskan använda sig 

av hjälpmetoder för att vägleda, stödja och undervisa anhörigvårdarna i deras nya 

livssituation. Det är viktigt att distriktssköterskan kan bedöma anhörigvårdarnas 

förmåga och resurser till egenvård. Nilsson, Öhman och Söderberg (2006) menar att 

e-hälsa förenklar och ökar kontakten för anhörigvårdarna med distriktssköterskan, 

vilket resulterar i att anhörigvårdarna kan uppnå en högre livskvalitet i sitt hem.  

Emotionellt stöd  

Resultatet i litteraturstudien visade att emotionellt stöd via en videokonferens som var 

kopplad till en webbplattform, var en positiv erfarenhet för anhörigvårdarna eftersom 
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de fick kontakt med andra anhörigvårdare och professionella vårdgivare (Chou, et al., 

2012; O'Connell et al., 2014; Soli, et al., 2015). I en annan studie studerades 

distriktssköterskornas erfarenheter av en webbplattform. Det visade sig att 

distriktssköterskorna enkelt kunde stödja anhörigvårdarna och att e-hälsa var en 

positiv upplevelse (Nilsson, Skär & Söderberg, 2010). Som distriktssköterska ska man 

vägleda anhörigvårdarna som inte klarar av att komma i balans på egen hand (Martín-

Carrasco et al., 2009). Distriktssköterskan har med hjälp av e-hälsobaserade lösningar 

möjlighet att ha en vägledande roll i videokonferenserna (Palm, 2010). Enligt Orem 

(2001) är samspelet mellan distriktssköterskan och anhörigvårdarna en viktig aspekt 

för att uppnå en bättre hälsa. Genom e-hälsobaserade lösningar upplevde 

anhörigvårdarna att de fick ett ökat stöd och ett ökat kontaktnät tillsammans med 

andra anhörigvårdare i en liknande situation Lee (2015) och Samuelsson et al.(2001). 

Ökad kunskap 

Litteraturstudiens resultat visar på att användningen av e-hälsa ökar kunskapen om 

demenssjukdomen och hur anhörigvårdarna kan få råd, stöd och strategier hur de ska 

hantera den demenssjuke och hur de ska ta hand om sig själva (Hayden et al.,2012; 

Hattink et al., 2015; Schaller et al., 2015; Torkamania et al., 2014). På ett liknande 

sätt visar Malak et al. (2016) i sin studie att anhörigvårdarna kunde förbättra sina 

kunskaper om demenssjukdomen genom att använda sig av olika former av e-hälsa. 

Anhörigvårdarna uppskattade att få individuell information utifrån deras situation i 

studier av Hayden et al. (2012); Matthews et al. (2015); Schaller et al. (2015) och 

enligt Lee och Wu (2014) var det viktigt att informationen anpassades efter var och 

en, eftersom varje individ har olika förutsättningar för att ta emot information. Genom 

anpassad information kan det skapas bättre förutsättningar för anhörigvårdarna att 

uppnå sina egenvårdsbehov, detta i sin tur kan öka anhörigvårdarnas förutsättningar 

att ta hand om den sjuke (Orem, 2001), detta bekräftas även i studierna av Hayden et 

al. (2012); Schaller et al. (2015); Torkamania et al. (2014) och Tremont et al. (2015). 

Som distriktssköterska är det viktigt att kunna stödja anhörigvårdarna i sin 

egenvårdande förmåga, genom att handleda och ge anhörigvårdarna en vägledning till 

ökad kunskap (Orem 2001). 

Enklare vardag  

Anhörigvårdarna har svårt att anpassa sig till den nya situationen med en demenssjuk, 

det kan vara besvärligt att få ihop och planera vardagen (Quinn et al., 2008). Enligt 

Lindauer et al. (2017); Schaller et al. (2015) och Solli et al. (2015) fanns det stora 

fördelar att använda sig av e-hälsa för anhörigvårdarna då de sparar tid, energi och 

resurser och det bekräftar även andra studier av Douthit, Kiv, Dwolatzky & Biswas 

(2015) och Roberts, Philip, Currie & Mort (2015). Douthit et al. (2015) beskrev att 

anhörigvårdarna ibland tyckte att det var besvärligt att åka till kliniker inom hälso- 

och sjukvården eftersom de saknade körkort eller bil och för några anhörigvårdare 

saknades kommunala och regionala kommunikationsmöjligheter. Enligt Roberts et al. 

(2015) kan e-hälsa då vara ett alternativt sätt att ta emot vård på när individer bor 
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långt ifrån en klinik. Omvårdnad genom e-hälsa kan öka anhörigvårdarnas möjlighet 

till ökat stöd sitt eget hem, genom att kontakten med distriktssköterskan blir mer 

enkel och tillgänglig (Nilsson et al. 2006). Distriktssköterskans roll är att se till så att 

miljön uppmuntras för att anhörigvårdarna ska kunna utveckla sina 

egenvårdsförmågor med hänsyn till deras olika behov (Orem, 2001). Omvårdnadens 

mål enligt Orem (2001) är att ge stöd så att anhörigvårdarna kan klara sina dagliga 

aktiviteter med den demenssjuke. I en studie av Lindberg, Nilsson, Zotterman, Skär & 

Söderberg (2013) beskrevs det att anhörigvårdare till personer med kroniska 

sjukdomar upplevde mindre hinder i vardagen när de använde sig av e-hälsa för att ha 

kontakt med hälso- och sjukvården, vilket främjade anhörigvårdarens självständighet 

och värdighet. 

Tekniska utmaningar 

Litteraturstudiens resultat visar på att anhörigvårdarna kunde ha tekniska problem 

med de olika e-hälsobaserade lösningar (Chou et al., 2012; Hattink et al., 2015; 

Lindauer et al., 2017; Matthews et al., 2015; Morgan et al., 2011; O'Connell et al., 

2014; Torkamania et al., 2014). I en annan studie av Peeters, de Veer, van der Hoek 

och Francke (2012) visade det sig att e-hälsobaserade lösningar i hemmet vanligtvis 

upplevdes som lätta att använda, men att det var de äldre anhörigvårdarna som i 

allmänhet inte var förtrogna med att använda ny teknik. Peeters et al. (2012) menade 

att det var varje anhörigvårdares individuella erfarenhet och deras erfarenheter om e-

hälsa som påverkade hur de tog sig an tekniken. Som distriktssköterska är det viktigt 

att bekräfta problemen som uppstår och att ha vetskap om att den tekniska kunskapen 

brister. 

Konklusion och implikation  

Studien visade att anhörigvårdarna hade en positiv erfarenhet av e-hälsa. Genom 

användandet av e-hälsa fick anhörigvårdarna en ökad kunskap om demenssjukdomen. 

De fick ökad möjlighet att komma i kontakt med andra anhörigvårdare i samma 

situation och de fick råd, stöd och olika strategier hur de skulle hantera vardagen. 

Genom anpassad information skapades bättre förutsättningar för anhörigvårdarna att 

uppnå sina egenvårdsbehov, detta i sin tur ökade anhörigvårdarens förutsättningar att 

ta hand om den demenssjuke. E-hälsa ökade valmöjligheterna för att kunna ha kontakt 

med vården, de sparade tid, energi och resurser genom användandet av e-hälsa. 

Genom de olika e-hälsobaserade lösningarna minskade isoleringen. Anhörigvårdarna 

upplevde en ökad trygghet och förståelse för att ha hand om personen med demens 

vilket främjade anhörigvårdarnas självständighet och värdighet som ledde till 

förbättrad livskvalitet. E-hälsan var inte alltid så lätt att använda, men trots de 

tekniska utmaningarna som uppstod var anhörigvårdarna nöjda med att använda sig 

av tekniken.  
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Studien har bidragit till värdefull kunskap och ökad förståelse som distriktssköterskor 

kan ha nytta av. Studien visar att det finns många fördelar för anhörigvårdarna att 

använda sig av e-hälsa. Detta innebär att distriktssköterskan har en viktig 

arbetsuppgift att synliggöra e-hälsan för anhörigvårdaren till en demenssjuk. 

Idag saknas det studier hur distriktssköterskan kan förverkliga e-hälsa i sitt arbete. 

Förslag på vidare forskning är studera hur distriktssköterskor kan främja användandet 

av e-hälsa till anhörigvårdaren till en demenssjuk i hemmet. 
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Tabell 1 Sökordsöversikt 

Sökord Academic Search elite CINAHL  

Subjekt headnings 

ERIC PubMed 

Mesh-term 

Dementia Dementia Dementia Dementia Dementia 

Caregivers Caregivers Caregivers 

 

Caregivers Caregivers 

Telemedicine Telemedicine Telemedicine Telemedicine Telemedicine 

Telehealth Telehealth Telehealth Telehealth Telemedicine 

Sökord PsykInfo SveMed+ SwePub Web of science 

Dementia Dementia Dementia Dementia Dementia 

Caregivers 

 

Caregivers 

 

Caregivers 

 

Caregivers 

 

Caregivers 

 

Telemedicine Telemedicine Telemedicine Telemedicine Telemedicine 

Telehealth Telehealth Telemedicine Telemedicine Telemedicine 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord 

/Limits/ Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat- 

-artiklar 

 

171014 Academic Search 

Elite 

Dementia AND Caregivers 

AND Telemedicine 

15 7 3 (3*) 3 (3*) 

171014 Academic Search 

Elite 

Dementia AND Caregivers 

AND Telehealth 

9 4 2 (2*) 2 (2*) 

171014 CINAHL Dementia AND Caregivers 

AND Telemedicine 

4 3 2 (2*) 2 (2*) 

171014 CINAHL Dementia AND Caregivers 

AND Telehealth 

20 8 4 (3*) 4 (3*) 

171014 ERIC Dementia AND Caregivers 

AND Telemedicine 

0 0 0 0 

171014 ERIC Dementia AND Caregivers 

AND Telehealth 

1 1 0 0 

171014 PUBMED Dementia AND Caregivers 

AND Telemedicine 

44 43 12 (9*) 10 (7*) 

171014 PsycInfo Dementia AND 

caregiver AND 

telemedicine 

35 35 7 (6*) 7 (6*) 

171020 PsycInfo Dementia AND Caregivers 

AND Telehealth 

14 14 3 3 

171014 SveMed+ Dementia AND Caregivers 

AND Telemedicine 

0 0 0 0 

171014 SwePub Dementia AND Caregivers 

AND Telemedicine 

0 0 0 0 

  Dementia AND care AND 

telehealth 

0 0 0 0 

       

171014 Web of science Dementia AND Caregivers 

AND Telemedicine 

18 14 8 (7*) 7 (7*) 
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Tabell 3: Artikelöversikt  

Artikel 1 

 

Referens Lindauer, A., Seelye, A., Lyons, B., Dodge, H.H., Mattek, N., Mincks, K., … Erten-Lyons, D. (2017). 

Dementia Care Comes Home: Patient and Caregiver Assessment via Telemedicine. The Gerontological 

Society of America, 57(5), 85-93. doi:10.1093/geront/gnw206 

Land 

Databas 

USA 

Academic Search Elite, CINAHL, Pubmed & Web of science 

Syfte Att utvärdera genomförbarheten och tillförlitligheten av demensbedömningar genom en videokonferens. 

Metod: 

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval Engelsktalande män och kvinnor med Alzheimers sjukdom och deras anhörigvårdaren från Oregon 

Health & Sciences University rekryterades. 66 deltagare, 33 patienter med Alzheimers sjukdom och 33 

anhörigvårdaren.  

Datainsamling Test för att mäta den kognitiva försämringen Montreal Cognitive Assesment (MoCA) utfördes på klinik 

och samma test utfördes efter två veckor genom videokonferens. 

Dataanalys Test-retest-tillförlitligheten bedömdes med hjälp av intraklasskorrelationen (ICC) för kontinuerliga 

variabler med följande standardprestandaparametrar. Cohens Kappa koefficient användes för de 

kategoriska variablerna, med samma parametrar. 

Bortfall 5 stycken, 2 föll ur p.g.a. tekniska svårigheter och 3 för andra orsaker.  

Slutsats Videokonferens var en utmärkt och tillförlitlig metod att använda för att bedöma den kognitiva 

funktionen och för att ge stöd till anhörigvårdaren. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög 
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Artikel 2 

Referens Williams, K., Arthur, A., Niedens, M., Moushey, L., & Hutfles, L. (2012). In-Home Monitoring 

Support for Dementia Caregivers: A Feasibility Study. Clinical Nursing Research, 22(2), 139-150. 

doi:10.1177/1054773812460545 

Land 

Databas 

USA 

Academic Search Elite, CINAHL, Pubmed, PsycInfo & Web of science 

Syfte Utvärdera hur videoövervakning kan att stödja anhörigvårdaren som vårdar en demenssjuk.  

Metod: 

Design 

Mixad metod 

Utforskande - Inspelning nutid 

Urval Anhörigvårdaren-patient rekryterades från Midwestern University Alzheimer´s Disease Center. 

Datainsamling Videoinspelning under 3 månader som hemövervakning. Inspelningar laddas automatiskt upp via 

internet. 

Dataanalys Tvärvetenskaplig teambedömning av inspelat material. 

Behavior Imaging-teknik, inklusive Behavior Capture och Behavior Connect-produkter används 

för återinspelning. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Hemövervakning med professionell återkoppling kan stödja vårdgivare i hemmet till en 

demenssjuk. Det ledet till en minskad stress och börda i omvårdnaden. Hemövervakning kan 

också minska kostnaderna för hälso- och sjukvården. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög 
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Artikel 3 

Referens Schaller, S., Marinova-Schmidt, V., Gobin, J., Criegee-Rieck,M., Griebel, L., Engel, S., … 

Kolominsky-Rabas, P.L. (2015). Tailored e-Health services for the dementia care setting: a pilot 

study of ‘eHealthMonitor’. BMC Medical Informatics and Decision Making, 15(58), 

doi:10.1186/s12911-015-015 - 0182-2 

Land 

Databas 

Tyskland 

PubMed & Web of science 

Syfte Syfte är att få feedback på eHM-DP webbplattformen från vårdgivare och sjukvårdspersonal, med 

fokus på vårdgivarens bemyndigande, beslutsstöd och hur de uppfattade fördelarna med eHM-DP. 

Metod: 

Design 

Mixad metod 

Utforskande 

Urval Anhörigvårdaren och hälsovård personal totalt 42 (31 anhörigvårdaren och 11 personal). 

Datainsamling Pilotstudien om eHM-DP genomfördes i storstadsområdet Erlangen-Nürnberg (Tyskland). En 

forskningsdesign var baserad på halvstrukturerade skriftliga intervjuer, som användes för att 

undersöka användarens olika inställningar av eHM-DP. Studien om eHM-DP genomfördes från 

mars 2014 till juni 2014 

Dataanalys Beskrivande och analytisk statistik. Datainsamling och analys utfördes med uteslutande 

anonymiserade data. De pappersbaserade halvstrukturerade intervjuerna fångades elektroniskt med 

hjälp av SPSS Data Collection Data Entry 7.0. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats De främsta fördelarna som deltagarna upplevde var individuell information och datoriserad 

interaktion mellan vårdgivare och personal. Det framkom rekommendationer för att förbättra 

webbplattformen. Exempelvis: en aktiv sökfunktion baserad på fördefinierade villkor, 

genomförandet av ett chattrum för vårdgivare, en uppladdningsfunktion samt den övergripande 

designen. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Medel 
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Artikel 4 

Referens Matthews, J.T.,  Lingler, J.T.,  Campbell, G.B., Hunsaker, A.E., Hu, L., Pires, B.R., … Schulz, R. 

(2015). Usability of a Wearable Camera System for Dementia Family Caregivers. Journal of 

Healthcare Engineering, 6(2), 213–238.  

Land 

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet är att beskriva användbarheten för bärbara kamerasystem hos demensvårdare i hemmet. 

Metod: 

Design 

Mixad metod 

Beskrivande 

Urval Via University of Pittsburgh Alzheimer Disease Research Center. Anhörigvårdaren var 21 år eller 

äldre och de var tvungna att vårda sina anhörigvårdaren i minst 15 timmar per vecka i minst 6 

månader.  

Datainsamling Anhörigvårdaren intervjuades om den nuvarande situationen, allmänna personlighetsegenskaper, 

teknikanvändning och attityder och faktorer som kan påverka upptagningen av det bärbara 

kamerasystemet.  

Dataanalys Intervjuer svarades kvalitativt för att identifiera problem eller förslag till förbättring av systemet. 

Kvantitativ data analyserades med hjälp av IBM SPSS version 21 för Windows.  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Anhörigvårdaren till personer med demens var villiga att använda ett nytt bärbart kamerasystem, 

trots tekniska problem som kunde uppstå. 

Anhörigvårdaren tyckte systemet var bra för att samla bevis på störande demensrelaterade 

beteende och interaktioner som kunde påverka hälsan och vårdens säkerhet.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög 
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Artikel 5 

Referens Steffen, A.M., & Gant, J.R. (2016). A telehealth behavioral coaching intervention for neurocognitive 

disorder family carers. International Journal of Geriatric Psychiatry, 31(2), 195–203. 

doi:10.1002/gps.4312 

Land 

Databas 

USA 

Academic Search Elite, CINAHL, PubMed, PsycInfo & Web of science 

Syfte Syftet med studien är att jämföra två hälsobaserade program för kvinnor som vårdar en äldre vuxen med 

en neurokognitiv störning.  

Metod: 

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad kontrollerad  

Urval Rekrytering via Alzheimer’s Association Chapters och byråer om åldrande i hela mellanvästra USA. 74 

kvinnor valdes. 

Datainsamling Frågeformulär skickades ut innan telefonintervjun. Detta gjordes innan studiens start, under studien och 

efter sex månader efter studien avslutats. 

Dataanalys ANCOVA användes som mätanalys vid studiens start och under studien. MANOVA användes sex 

månader efter studiens slut.   

Bortfall 8 föll ut från studie under sex månader period. 

Slutsats Två hälsobaserade program har jämförts. Anhörigvårdaren som fick använda e-hälsa jämfört med 

anhörigvårdaren som fick en grundutbildning utan e-hälsa. De som fick använda sig av e-hälsa fick ett 

bredare stöd för att klara vardagen med en person med neurokognitiv störning. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Låg 
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Artikel 6 

Referens Solli, H., Hvalvik, S., Torunn Bjørk, I., & Hellesø, R. (2015). Characteristics of the relationship that 

develops from nurse-caregiver communication during telecare. Journal of Clinical Nursing. 24, 1995–

2004. doi:10.1111/jocn.12786 

Land 

Databas 

Norge 

Academic Search Elite, PubMed, PsycInfo & Web of science 

Syfte Att undersöka förhållandet mellan sjuksköterskor och vårdgivare 

som använde webbkamera och webbforum som kommunikationsmetoder. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod 

Explorativ design 

Urval Nio vårdgivare till demens och sex sjuksköterskor.  

Datainsamling Deltagarna intervjuades två gånger under en sexmånadersperiod. 

Dataanalys Kvalitativ analys av manifestinnehållet genomfördes.  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Sjuksköterskorna stärkte relationen med vårdgivarna till en person med demens. Tjänstens flexibilitet 

gjorde det möjligt för anhörigvårdaren att ha träffar på distans. Sjuksköterskan fick en större förståelse 

för anhörigvårdaren. Anhörigvårdarens inställning av programmet påverkade attityden av användandet.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög 
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Artikel 7 

Referens Hattink, B., Meiland, F., Van der Roest, H., Kevern,P., Abiuso,F., Bengtsson, J., ... Dröes, R-M. 

(2015).Web-Based STAR E-Learning Course Increases Empathy and Understanding in Dementia 

Caregivers: Results from a Randomized Controlled Trial in the Netherlands and the United Kingdom. 

Journal of Medical Internet Research, 17(10).  doi:10.2196/jmir.4025 

Land 

Databas 

Nederländerna och Storbritannien 

PubMed, PsycInfo & Web of science 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera användarvänlighet, användbarhet och effekten av STAR med 

informella vårdgivare, volontärer och professionella vårdgivare. 

Metod: 

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad kontrollerad studie 

Urval 142 informella vårdgivare och volontärer utöver professionella vårdgivare. 

Datainsamling Under 4 månader samt uppföljningsdata 2 och 4 månader. En webbaserad portal bestående av 8 moduler, 

varav 2 hade en grundläggande nivå och 6 ytterligare moduler på mellanliggande och avancerade nivåer. 

Dataanalys Skillnader mellan försöksgruppen och kontrollgruppen vid baslinjen analyserades med relevanta 

differens tester (chi-kvadrat och t tester). ANCOVAs analyserades på uppföljningsdata. 

Bortfall Under perioden föll 59 bort.  

Slutsats Webbportalen visar på en användbar och användarvänlig e-plattform. Anhörigvårdaren för ökad kunskap 

om demens och demensrelaterade problem, vilket bidrar till en hög kvalitet i demensvården. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög 
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Artikel 8 

Referens Chou, H-K., Yan, S-H., Lin, I-C., Tsai, M- T., Chen, C-C., & Woung, L-C. (2012). A pilot Study 

of the Telecare Medical Support System as an Intervention in Dementia Care : The Views and 

Experiences of Primary Caregivers. Journal of Nursing Research, 20(3), 169–180. doi: 

10.1097/jnr.0b013e318263d916. 

Land 

Databas 

Taiwan 

PubMed 

Syfte Undersöker användarvänlighet och användbarhet  

av TMSS (telemedicinskt stödsystem) för primärvårdare.  

Metod: 

Design 

Mixad metod 

Utforskande 

Urval 30 demenssjuka rekryterades från primärvårdens minnesklinik.  

Datainsamling Uppgifterna samlades in med hjälp av djupintervjuer, semistrukturerade frågeformulär användes. 

Dataanalys Content Analysis 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats TMSS var ett effektivt verktyg som hjälper till att minska den primära vårdgivarens isolering och 

osäkerhet och tillhandahåller dygnet runt vård och säkerhetskontroller med hjälp av avancerad 

teknik och professionell vård. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög 
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Artikel 9 

Referens Bramanti, A., Bonanno, L., Celona, A., Bertuccio, S., Calisto, A ., Lanzafame, P., ... Bramanti, P. 

(2010). GIS and Spatial Analysis for Costs and Services Optimization in Neurological Telemedicine. 

Medical Informatics and Decision Making . 2204-2207. doi: 10.1109/IEMBS.2010.5627147. 

Land 

Databas 

Italien 

PubMed 

Syfte Syftet med denna studie är att förbättra patienternas livskvalitet och deras vårdgivare, vilket ger 

kontinuitet i vården genom GIS (Geographical Information System) som minskar besväret med resor och 

relaterade kostnader.  

Syftet med denna tjänst kan vara:  

• för patienter - vårdens kontinuitet; förbättring av livskvaliteten;  

• för vårdgivare - stöd i patientvården; förbättring av livskvaliteten. 

Metod: 

Design 

Kvantitativ metod 

Pilotundersökning 

Urval Patienter med multipel skleros (MS) och Alzheimers sjukdom (AD) och deras familjemedlemmar. Totalt 

278 MS och 149 AD valdes. 

Datainsamling Data har samlats in från institutets patientdata journal och importeras till Telemedicine Service 

styrningssystemet.  

Dataanalys För varje patient har det skapats en funktion vektor som innehåller följande parametrar: latitud- och 

longitudkoordinater, täckt vägkilometer, tid och kostnader. En del av datasetet har beräknats via "Via 

Michelin-webbplatsen. När den har skapats, skickas filen som innehåller hela uppsättningen av funktions 

vektorer till kluster behandling som utförs av SATSCAN 

Bortfall Redovisades inte  

Slutsats Telemedicin möjliggör en nära växelverkan mellan MS- och AD-patienter och medicinsk personal i det 

neurologiska centret. Detta är särskilt lämpligt för de patienter med hög funktionsnedsättning och 

begränsad autonomi som bor långt ifrån centrumet. Detta kommer att bidra till att minska direkta och 

indirekta kostnader för telemedicinstjänsten och för patienter. Det kommer också att bidra till att bättre 

involvera generella i hanteringen av dessa patienter. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Medel 

 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens Torkamania, M.,  McDonalda, L.,  Aguayob, I. S., Kaniosc, C., Katsanouc, M-N., Madeleyd, L., & 

Jahanshahia, M.  (2014). A Randomized Controlled Pilot Study to Evaluate a Technology Platform for 

the Assisted Living of People with Dementia and their Carers. 

 Journal of Alzheimer’s Disease. 41, 515–523. doi:10.3233/JAD-132156  

Land 

Databas 

Storbritannien 

PubMed & PsycInfo 

Syfte Syftet med studie var att genomgå en kontrollerad utvärdering av teknologisk plattformen 

ALADDIN,  speciellt utformad för demenssjuka som bor hemma tillsammans med en anhörigvårdaren.  

Metod: 

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad - pilotstudie 

Urval Familjemedlemmar som tog hand om demenssjuka i hemmet.  

De hade demens som deras primära tillstånd eller demens som en del av parkinsons sjukdom. 

Sammanlagt 60 deltagare. 

Datainsamling Randomiserad och kontrollerad pilotstudie genomfördes på tre europeiska platser: National Hospital for 

Neurology and Neurochirurgia (NHNN), Storbritannien, BadalonaServeisAssistencials (BSA), Spanien, 

och det psykiatriska sjukhuset Attica (PHA), Grekland. 

Projektet var under  6 månader och alla deltagare bedömdes i sina hem på tre tidpunkter: baslinje, 3 

månader och 6 månader.  

Dataanalys Studies resultatet genomfördes av hjälp av oberoende t-tester och analys av kovarians (ANCOVA).  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats ALADDIN är plattform med stor flexibilitet och som kan vara hjälp för enskilda fall. Det ger bekväm 

tillgång till sjukvård i hemmet, vilket minskar behovet av att resa, vilket kan vara särskilt användbart för 

patientens allmäntillstånd. Anledningen att använda plattformen är att minska sjukvårdskostnaderna, 

ökar möjlighet att se patienter, minska väntetider och får snabbt feedback. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 11 

Referens O'Connell, M.E., Crossley, M., Cammer, A., Morgan, D., Allingham, W., Cheavins, B., & Morgan, E. 

(2014). Development and evaluation of a telehealth videoconferenced support group for rural spouses of 

individuals diagnosed with atypical early-onset dementias. Dementia, 13(3), 382–395. 

doi:10.1177/1471301212474143. 

Land 

Databas 

Canada 

CINAHL, Pubmed, PsycInfo & Web of science 

Syfte Att beskriva utvecklingen av videokonferens för en specialiserad supportgrupp för anhörigvårdaren på 

glesbygden till individer med atypiska eller tidigt demens, inklusive varianter av frontallobsdemens. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod 

Beskrivande  

Urval Deltagarna valdes ut av två psykologer. 10 st anhörigvårdaren till aktiva patienter med demens från 

Rural and Remote Memory Clinic 

Datainsamling Ljudinspelningar 

Dataanalys Ljudinspelningar transkriberades senare för tematisk analys 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Resultatet visade en signifikant förbättring genom videokonferens. Anhörigvårdaren kände sig mindre 

ensamma då de fick kontakt med andra anhörigvårdaren i samma situation. Detta ledde till en minskad 

social isolering. Gruppsammansättningen i videokonferensen var en betydande faktor.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 12 

Referens Morgan, G.D., Crossley, M., Kirk, A., McBain, L., Stewart, J.N., D´Arcy, C., & Basran, J. (2011). 

Evaluation of telehealth for preclinic assessment and follow-up in an interprofessional rural and remote 

memory clinic. Journal of Appllied Gerontol, 30(3), 304-331. doi:10.1177/0733464810366564. 

Land 

Databas 

Canada 

PsycInfo 

Syfte Utvärdera acceptansen och genomförbarheten av videokonferens för preklinisk bedömning och 

uppföljning för glesbyggdsbefolkning. 

Metod: 

Design 

Mixad metod 

Experimentell studie 

Urval Genom ett dataurval valdes 169 patienter ut som slumpmässigt tilldelas fysiskt besök eller 

videokonferens vid första mötet.  

Datainsamling Mötena skedde 6 veckor, 12 veckor, 6 månader, 1 år och årligen. 

Grupp 1, fysiskt besök, videokonferens, fysiskt besök 

Grupp 2, videokonferens, fysiskt besök, videokonferens.  

3 olika frågeformulär användes, utvärdering, uppföljning och tillfredsställande formulär.  

Dataanalys Analyses of variance (ANOVA) användes för statistiska test.  

Bortfall 32 deltagare av de 162 föll ut under 6 månader   

Slutsats Anhörigvårdaren hade en hög tillförlitlighet för programmet. Anhörigvårdaren upplevde att de sparade 

tid, pengar och resurser på att använda sig av e-hälsa,  vilket minskade vårdbördan. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 13 

Referens Hicken, L.B., Daniel, C., Luptak, M., Grant, M., Kilian, S., & Rupper, W.R. (2017). Supporting 

caregivers of rural veterans electronically (SCORE). The Journal of Rural Health, 33, 305-313. 

doi:10.1111/jrh.12195. 

Land 

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att undersöka om elektroniska insatser kunde stödja anhörigvårdaren till en demenssjuk på landsbygden. 

Metod: 

Design 

Kvantitativ metod 

Retrospektivt 

Urval Anhörigvårdaren rekryterades genom en granskning av patientjournaler till demenssjuka. 230 

anhörigvårdaren deltog och delades in i två kohorter. 74 deltagare inte bekväma med internet (HIN), 155 

deltagare bekväma med internet (HIU). HIN-kohorten, 30 deltagare tilldelades slumpmässigt till 

teknikgruppen och 44 till telefongruppen. HIU-kohorten, 77 till internet gruppen 78 till telefongruppen. 

Datainsamling Anhörigvårdaren svarade på olika enkäter. 

Randomiseringen separerade varje kohort i 2 grupper, en mottog endast stöd per telefon och den andra 

mottog stöd i första hand elektroniskt. Elektroniskt stöd för deltagare i HIU-kohorten tillhandahölls via 

internet på en dator och för deltagare i HIN-kohorten via en enkel telehealth-enhet ansluten via en 

telefonlinje. 

Dataanalys Separata identiska analyser utfördes i båda kohorterna. 

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats Studien visar att det är möjligt och acceptabelt att tillhandahålla utbildning och stöd på avstånd. Det 

minskade isoleringen för vårdgivarna.   

Vetenskaplig 

kvalitet 

Medel 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 14 

Referens Hayden, L- J., Randall, F., Glynn, S-M., Hahn,T-J., & Randolph, E. (2012). The Use of Internet 

Technology for Psychoeducation and Support With Dementia Caregivers. Psychiatric Rehabilitation 

Journal, 9(2), 215-218. doi:10.1037/a0027056 

Land 

Databas 

USA 

PsycInfo 

Syfte Att bevisa om en webbplattform kunde leda till ett ökat självförtroende, en ökad kunskap och ett ökat 

stöd.  

Metod: 

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad 

Urval Vårdgivarna ska vara över 18 år och ha tillgång till internet. Omsorgsmottagarna ska ha en 

demenssjukdom och vara mellan 50 och 95 år gamla och vara bosatta i samhället. 

Datainsamling Deltagarna kallas av projektpersonal varannan vecka efter två veckor av projektet och månadsvis för 

nästa. Samtalet tar cirka 20 minuter och frågor handlade om mottagarens vård och vårdgivarens status. 

Dataanalys Redovisas inte. 

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats Webbplattformen kunde ge ett ökat stöd och den bidrog till en ökad kunskap.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Låg 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 15 

Referens Tremont, G., Davis, J-D., Ott, B-R., Galioto, R., Crook, C., Papandonatos, G-D., … Bishop, D-S. 

(2017). Randomized Trial of the Family Intervention: Telephone Tracking—Caregiver for Dementia 

Caregivers: Use of Community and Healthcare Resources. Journal of the American Geriatrics Society, 

65(5), 924–930. doi:10.1111/jgs.14684. 

Land 

Databas 

USA 

PsycInfo 

Syfte Att undersöka effekterna av telefonrådgivning. Familjeintervention: Telefonrådgivning-Caregiver 

(FITT-C), om samhällets stöd och hälsovård som används av vårdgivare. 

Metod: 

Design 

Mixad metod 

Randomizerad 

Urval 250 informella demensvårdare och deras vårdmottagare. De rekryterades genom 

gemenskapsannonsering och referens från läkare.  

Datainsamling Vårdgivare randomiserades till FITT-C (n = 133) eller TS (n = 117) med användande löpande 

randomisering. Alla vårdgivare fick personligt möte och ett resurspaket som innehållande pedagogiskt 

material om demenstjänster. Båda grupperna fick 16 telefonkontakter från en professionell vårdgivare 

under 6 månader. 

Dataanalys Beskrivande statistik och t-test med oberoende tester användes för att karakterisera provet och 

undersöka skillnaderna mellan behandlingsgrupper 

Bortfall Under sex månader uppföljning föll bort 15% (n = 38) av de ursprungliga 250 vårdgivarna. 

Slutsats En helt telefon baserad rådgivning var effektiv för att öka vårdgivarens engagemang i samhällsresurser 

och minska vårdgivarens användning av sjukhus vårdresurser. Resultaten belyser den potentiella 

effekten av FITT-C på hälso- och sjukvård.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Medel 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 16 

Referens Tremont, G., Davis, J-D., Papandonatos, G-D., Ott, B-R., Fortinsky, R.-H., Gozalo, P., … Bishop, D-S. 

(2015). Psychosocial telephone intervention for dementia caregivers: A randomized, controlled trial. The 

Alzheimer’s Association, 11(5), 541-548.  doi.org/10.1016/j.jalz.2014.05.1752. 

Land 

Databas 

USA 

PsycInfo 

Syfte Undersökte effekterna av telefonrådgivning på vårdgivarens välbefinnande 

Metod: 

Design 

Mixad metod 

Utforskande 

Urval 250 familjemedlemmar som vårdar en demenssjuk. 

Datainsamling Vårdgivarna fick svara på frågor via telefonen över 6 månader. Telefonrådgivningen (FITT-C) eller 

telefonstöd (TS). 

Dataanalys Beskrivande statistik beräknades för varje interventionsgrupp och t-tester utfördes för att bestämma 

eventuella mellangrupps skillnader.  

Bortfall 30 deltagare av de 250 i början föll ut under 6 månader. 

Slutsats Sammanfattningsvis visar den pågående försöket att den helt telefonbaserad FITT-C-interventionen 

minskade depression och reaktioner på patientbeteendeproblem hos stressade vårdgivare som tar hand 

av individer med demens. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Medel 
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