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Sammanfattning  
Bakgrund: E-hälsotjänster förekommer allt oftare inom hälso- och sjukvård men 
tidigare forskning om sjuksköterskors upplevelser av att använda videokonferens är 
begränsad. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 
att använda videokonferens inom omvårdnad. Metod: En allmän litteraturöversikt 
genomfördes i form av systematisk sökning i artikeldatabaser innehållande aktuell 
omvårdnadsforskning. Sökningarna resulterade i att 72 vetenskapliga artiklar 
granskades och femton kvalitativa (varav två med mixad metod) valdes ut som 
resultatartiklar. Resultat: Dataanalysen genererade fyra kategorier: 
videokonferensens flerdimensionella funktion, videokonferensens inverkan på 
relationen mellan deltagare, videokonferensens påverkan på sjuksköterskors arbete 
och yrkesroll, tekniska utmaningar vid användning av videokonferens. Konklusion: 
Sjuksköterskor beskrev videokonferens som ett värdefullt kommunikationsverktyg 
som erbjöd en känsla av närhet, medvetenhet och trygghet. Användningen av 
videokonferens medförde förändrade relationer, maktförskjutning och tekniska 
svårigheter, men sjuksköterskor fann metoder för att kompensera för dessa 
förändringar och brister. 
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Abstract 

Background: Ehealth services are becoming ubiquitous within healthcare. There is 
limited knowledge about nurses’ experiences of videoconferencing technology in 
nursing. Aim: The aim of the study was to describe nurses’ experiences of using 
videoconferencing within nursing care. Method: A general literature overview of 
contemporary scientific research within nursing care was conducted. A systematic 
search in three article databases resulted in 72 articles which were examined. Fifteen 
qualitative research articles (two mixed method) were included in the study. Result: 
From a content analysis, four categories emerged: the multidimensional function of 
videoconference, the impact of videoconference on user’s relationships, the impact of 
videoconference on nurses’ work and role, technical challenges when using 
videoconference. Conclusion: Nurses see videoconferencing as a useful 
communication method that simulates face-to-face meetings, that enhances the sense 
of closeness, elevates nurse awareness of the patient situation and provides extra 
sense of security in multi-professional interactions. However, nurses’ experiences 
include changed relationships, altered power relations and technical issues, but find 
strategies to compensate for these changes and shortcomings. 
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Inledning  
Nationellt och internationellt står hälso- och sjukvården idag inför en rad olika 
utmaningar: en allt mer åldrande befolkning (Europakommissionen, 2014; Mark, 
Jacobsen & Pollard, 2015; Bao, Tang & Chen, 2018; Moerenhout, Devisch, & 
Cornelis, 2018), en stor efterfrågan på vårdpersonal (WHO, 2014) och ökade hälso- 
och sjukvårdskostnader (WHO Europe, 2018). Insatser för att möta dessa utmaningar 
är bland annat införandet av nya informations- och kommunikationssystem (Rantz et 
al., 2010; Sun, Guo, Wang & Zeng, 2016). Telefonen har under mycket lång tid 
effektivt tjänat sjukvårdspersonalens möjligheter att kommunicera med både patienter 
och kollegor, men teknologier som möjliggör kommunikation via video har under 
senare decennier blivit ett vanligt inslag inom hälso- och sjukvården (Moynihan, 
1995; Washko, 2016). Nya teknologier innebär nya möjligheter, men också nya 
utmaningar (Kidd et al., 2010; Gagnon et al., 2012; Mair et al., 2012). En av dessa 
nya utmaningar är anpassningen till de förutsättningar som nya teknologier medför. 
För hälso- och sjukvården innebär det att hitta hållbara kostnadseffektiva lösningar 
och för sjukvårdspersonal att hitta nya arbetssätt som dels är effektiva och 
användbara, men även patientsäkra (SFS 1982:763; SFS 2010:659). Införandet av e-
hälsotjänster är ett sätt att försöka möta rådande krav på modernisering, effektivitet 
och tillgänglighet (Ellis, Cheek, Jaffray & Skinner, 2014; Theodore, Whittington, 
Towle, Tauben, Endicott-Popovsky, Cahana & Doorenbos, 2015).  

Bakgrund  
Världshälsoorganisationen (WHO, 2006) definierar hälsa som “A state of complete 
physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 
infirmity” (WHO, 2006, s. 1). Begreppet e-hälsa, där prefixet “e”, står för 
“elektronisk”, avser att beskriva hur individens hälsa kan maximeras genom 
användandet av informations- och kommunikationsteknik (Eysenbach, 2001). E-hälsa 
som begrepp infördes under 1990-talet som ett paraplybegrepp avsett att innefatta 
telemedicin och telehälsa. Telemedicin kan beskrivas som system där läkare ges 
möjlighet att undersöka patienter på distans med hjälp av 
telekommunikationsteknologi (Mitchell, 2000), medan termen telehälsa innefattar 
samtliga metoder och tjänster inom hälso- och sjukvård där telekommunikation 
används i praktiken (Bauer, 2001). Begreppet e-hälsa avser att belysa den ökande 
användningen av elektronisk kommunikation och teknologi inom hälso- och sjukvård 
(Mitchell, 2000). Begreppet ges en vidare dimension då det även avser att beskriva en 
attityd, ett sätt att tänka och ett engagemang att ständigt förbättra hälso- och 
sjukvården lokalt, regionalt och globalt med hjälp av teknologi (Eysenbach, 2001). 

Videokonferens  
Definitionen av begreppet videoconferencing beskrivs enligt Merriam Webster som: 
“the holding of a conference among people at remote locations by means of 
transmitted audio and video signals” (Merriam Webster, 2018). Användningen av 
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videokonferens är inte begränsad till enbart hälso- och sjukvård, utan är en 
kommunikationsteknologi för synkron ljud- och bildkommunikation som blir allt mer 
förekommande inom många olika delar av samhället (Caladine, Andrews, Tynan, 
Smyth & Vale, 2010; McGillion, 2017). Det finns idag tillverkare av 
videokonferenssystem för professionellt bruk (Cisco, Polycom) som tillverkar 
avancerade lösningar till företag och organisationer inom hälso- och sjukvård och 
utbildning men även till statliga verksamheter (Cisco, 2018; Polycom, 2018). För 
privat bruk är videokonferenssystem såsom Skype också vanligt förekommande 
program i smartphones och hemdatorer (Denstadli, Julsrud & Hjorthol, 2012).  

E-hälsa  nationellt  och  internationellt  
Fenomenet att sprida hälsorelaterad information via Internet uppstod under 1990-talet 
som en reaktion på att patienterna efterfrågade större insyn och delaktighet i sin vård 
för att därigenom kunna påverka behandlingsförloppet (Hoving, Visser, Mullen & van 
den Borne, 2010). Enligt Kummervold et al. (2008) uppvisades en tydlig trend mellan 
åren 2005 och 2007 att majoriteten av befolkningen i Europa använde internet som 
kunskapsbas i allt större utsträckning för hälsorelaterade frågor som till exempel 
informationssökning på nätbaserade hälsoforum eller konsultation av läkare online. 
Den alltmer omfattande utvecklingen av att söka vård online kan härledas till den 
ökade tillgängligheten och användningen av internet i alla samhällsklasser och 
åldersgrupper (Kummervold et al., 2008). I en rapport om e-hälsoutveckling globalt 
slår WHO (2016) fast att 125 av de totalt 194 medlemsstaterna har en utarbetad 
strategi för att etablera e-hälsa som norm och i övriga länder går implementeringen 
snabbt framåt. I rapporten konstateras också att implementeringen av e-hälsa kommer 
spela en avgörande roll i satsningen att uppnå Universal Health Coverage (UHC) 
vilket innebär att samtliga individer och samhällen får ta del av de preventiva, 
promotiva, kurativa och palliativa vårdåtgärder de är berättigade till (WHO, 2016). I 
Sverige antogs 2010 en nationell strategi för e-hälsa med avsikt att ge patient, 
vårdpersonal och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård ökad nytta av befintliga e-
hälsoverktyg. Målen ämnar att uppnås genom förbättrad samordning av involverade 
aktörer, individanpassade och mer tillgängliga e-hälsotjänster samt en effektiviserad 
spridning av riktlinjer och ny evidens (Socialdepartementet, 2010).  

Internationellt har forskning gjorts på hur patienter upplever användning av e-
hälsotjänster (Tousignant, Boissy, Corriveau, Moffet & Cabana, 2009; Verhoeven, 
Tanja-Dijkstra, Nijland, Eysenbach & van Gemert-Pijnen, 2010). Implementering av 
nya e-hälsolösningar innebär dock nya utmaningar och studier har gjorts på vilka 
faktorer som påverkar denna implementering för klinisk tillämpning (Kidd et al., 
2010; Gagnon et al., 2012; Mair et al., 2012). Även studier på e-hälsotjänsters 
användbarhet, acceptans och effektivitet har genomförts (Bradford, Armfield, Young 
& Smith, 2013; Banbury, Nancarrow, Dart, Gray & Parkinson, 2018; Speyer et al., 
2018). 
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Videokonferens  inom  hälso-  och  sjukvård  
Under 1980-talet lades ett större fokus på patientens rättigheter och delaktighet i 
vården samtidigt som ny informationsteknologi introducerades och video började 
användas som ett verktyg inom patientutbildning (Hoving et al., 2010). När 
videokonferens på distans tillämpas ställs nya och högre krav på sjuksköterskorna i 
form av ett utökat ansvar att förhålla sig till de bedömningar och arbetsuppgifter som 
tillskrivs professionen och inte inkräkta på läkarnas ansvarsområde (Wälivaara, 
Andersson & Axelsson, 2011). Sjuksköterskans roll och ansvarsområden ställs på sin 
spets när videokonferenssystem implementeras i verksamheten och det är 
betydelsefullt att läkare värnar om att behålla sitt övergripande patientansvar (Segar, 
Rogers, Salisbury & Thomas, 2013). Att vårda på distans och samtidigt bevara det 
holistiska perspektivet i omvårdnaden är komplext och medför flera utmaningar för 
sjuksköterskan. En klinisk omvårdnadskunskap kombinerat med kompetens att 
hantera telehälsotekniken ligger till grund för att framgångsrikt kunna förmedla vård 
på distans (Nagel & Penner, 2015). Tillämpningen av olika telehälsotjänster med 
inslag av videokonferens lämpar sig väl för distansmonitorering och support till 
patienter med kroniska tillstånd såsom diabetes då teknologin möjliggör tät och 
regelbunden kontakt mellan patient och sjuksköterska (Carlisle & Warren, 2013). En 
sårbar patientgrupp som kräver täta vårdkontakter är prematura barn, här kan 
videokonferens mellan föräldrar och specialistsjuksköterskor användas för att hjälpa 
familjerna, speciellt i transitionen från sjukhuset till hemmet då många är i behov av 
utökat stöd (Epstein, Sherman, Blackman & Sinkin, 2015). Kommunikation via 
videokonferens inom palliativ hemsjukvård erbjuder ett bekräftande och lättillgängligt 
stöd för anhöriga och ger dem möjligheten att sköta största delen av vården inom 
familjen i hemmet (Stern, Valaitis, Weir & Jadad, 2012). Inom hemsjukvården vårdas 
främst äldre patienter men även här kan videokonferens introduceras om tekniken 
görs enkel och lätthanterlig och därmed skänka patienterna trygghet i form av 
vetskapen att alltid ha vårdpersonalen nära till hands (Chang, Lee & Mills, 2013). En 
studie av Cady och Finkelstein (2013) visar att videokonferens som ett komplement 
till telefon tillför en ytterligare dimension för att bedöma patientens tillstånd då 
sjuksköterskor triagerar patienter och möjliggör ett mer precist beslutsfattande. 
Sjuksköterskan behöver förutom kompetensen omvårdnad även behärska och kunna 
integrera förmågan att kommunicera, bygga en relation samt göra säkra bedömningar 
för att optimera användningen av telehälsa och videokonferens i omvårdnadsarbetet 
(Nagel & Penner, 2015). 

Med tanke på nya teknologiers intåg inom hälso- och sjukvården har forskning gjorts 
på hur användning av videokonferenssystem påverkar kunskapsinhämtning inom 
sjuksköterske- och läkarutbildning (Chipps, Brysiewicz & Mars, 2012) och det 
framgår i denna studie att användning av videoteknik inom utbildning liksom 
riktlinjer för dess användning bör uppmuntras. Studier som visar på utmaningar för 
sjukvårdspersonal som använder videokommunikation finns bland annat inom 
hospice och palliativ hemsjukvård (Kidd, Cayless, Johnston & Wengström, 2010; 
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Parker Oliver, Demiris, Wittenberg-Lyles, Washington, Day & Novak, 2012), 
uppbyggnad av stödnätverk för patienter som drabbats av stroke (French et al., 2013), 
stöd till egenvård för patienter med ryggradsskador (Dorstyn, Mathias & Denson, 
2013) och inom dermatologi (Coates, Kvedar & Granstein, 2014). Studier har även 
gjorts på telehälsa för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (Brunton, Bower 
& Sanders, 2015), hemsjukvård av kroniskt sjuka (Radhakrishnan, Xie, Berkley & 
Kim, 2016), fysioterapi (Eriksson, Lindström, Gard & Lysholm, 2009; Eriksson, 
Lindström & Ekenberg, 2011; Lovo Grona, Bath, Busch, Rotter, Trask & Harrison, 
2017), äldrevård med patienter på sjukhem (Newbould, Mountain, Hawley & Ariss, 
2017) och inom psykiatrisk vård (Shore, 2015; Banbury, Nancarrow, Dart, Gray & 
Parkinson, 2018). 

Teoretisk  referensram  
Svensk sjuksköterskeförening gav 2017 ut en ny kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska som beskriver sjuksköterskans ansvar för den specifika 
kompetensen omvårdnad med utgångspunkt i de sex kärnkompetenserna (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Arbetet med att utforma sjuksköterskans 
kärnkompetenser påbörjades 2002 i USA med syftet att utveckla hälso- och 
sjukvården i avsikt att minska vårdlidande och stärka kvaliteten och säkerheten på all 
omvårdnad (Leksell & Lepp, 2013). Begreppet kärnkompetens används inom hälso- 
och sjukvården i syftet att beskriva vilka kunskaper som är nödvändiga för vårdens 
alla professioner. En målsättning är att samtliga professioner samverkar för att uppnå 
en personcentrerad och patientsäker omvårdnad, för att uppnå detta krävs uppdaterad 
kunskap om den nya informationsteknologins möjligheter (Edberg, Ehrenberg, 
Friberg, Wallin, Wijk & Öhlén, 2013). Omvårdnad som kompetens omfattar dels det 
vetenskapliga området där sjuksköterskan är skyldig att ha kunskap om aktuell 
forskning, vidare ansvarar sjuksköterskan även för det patientnära arbetet där varje 
individ ska ges ökad möjlighet till bättre hälsa och livskvalitet fram till döden (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Hälso- och sjukvården präglas idag av ett effektivt och 
komplext vårdsystem som är beroende av att korrekt information överförs säkert inom 
organisationen för att värna patientsäkerheten och säkerställa en god omvårdnad 
(Sävenstedt & Florin, 2013). 

Kärnkompetensen Informatik belyser sjuksköterskans ansvar vid kommunikation och 
informationsöverföring och bedömdes därför passa denna litteraturstudies syfte väl 
och valdes ut som teoretisk referensram. Informatik avser användningen av 
informationsteknik och hur den bäst bör användas, informatik inom sjuksköterskans 
kompetensområde benämns omvårdnadsinformatik (Liljeqvist & Törnvall, 2013). I 
enlighet med nämnda kompetens är den legitimerade sjuksköterskan ansvarig att 
kunna använda ny teknik i sitt arbete på ett patientsäkert sätt samt delta i 
utvecklingsarbete av tjänsterna och även involvera patienten när interventionerna 
berör dem (Sävenstedt & Florin, 2013). Målet med omvårdnadsprocessen är att skapa 
en helhetsbild av varje patient, något som underlättas med hjälp av ny 
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informationsteknik då den inbjuder till en mer regelbunden och frekvent 
kommunikation mellan sjuksköterska och patient (Liljeqvist & Törnvall, 2013). I en 
alltmer komplex vårdmiljö ska sjuksköterskan sträva efter att uppfylla patientens och 
närståendes kunskapsbehov och bistå patienten i att stärka sin egenvård genom 
användning av informations- och kommunikationsteknologi (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Nationellt och internationellt satsas det stort på att 
utveckla e-hälsa vilket ställer krav på framtidens sjuksköterska att kontinuerligt 
uppdatera sina kompetenser inom informatik och ny teknologi för att garantera en 
säker och personcentrerad omvårdnad (Liljeqvist & Törnvall, 2013). 

Problemformulering  
Forskning visar att e-hälsotjänster skapar nya möjligheter för sjukvårdspersonal, men 
också att dessa tjänster skapar nya utmaningar. För att få bättre förståelse för hur 
videokonferens påverkar sjuksköterskan, sjuksköterskans yrkesutövande och 
förhållande till patienter och andra yrkesgrupper behöver sjuksköterskans erfarenheter 
av att använda videokonferens inom omvårdnad beskrivas.  

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda 
videokonferens inom omvårdnad.  

Metod  
Design 
Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt med innehållsanalys över 
kvalitativa studier, vilka belyser sjuksköterskors erfarenheter och faktorer som 
påverkar sjuksköterskors arbete vid användning av videobaserade 
kommunikationstjänster inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015).  

Urvalskriterier  
Inklusionskriterier vid val av vetenskapliga resultatartiklar till litteraturstudien var att 
artiklarna tydligt skulle belysa sjuksköterskors erfarenheter av att använda 
videokonferens, vara publicerade mellan åren 2008 till 2018, vara skrivna på engelska 
samt genomgått peer review. Kriterierna valdes för att generera aktuell forskning 
(Östlundh, 2017). För att garantera god forskningskvalitet valdes endast vetenskapliga 
artiklar ut, som blivit godkända av etisk kommitté eller där författarna har gjort 
noggranna etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2015). Uteslutande artiklar 
med hög eller medelhög vetenskaplig kvalitet inkluderades, detta motsvarade grad I 
eller II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Då syftet till denna 
litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter, inkluderades i första 
hand kvalitativa artiklar. Undantag gjordes i de fall där mixad metod användes. Två 
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resultatartiklar från studier med mixad metod inkluderades då dessa bedömdes kunna 
tillföra värdefull kvalitativ data till litteraturstudien. 

Datainsamling  
Inför sökningarna i artikeldatabaserna gjordes en inledande litteratursökning för att få 
en inblick i ämnesområdet (Karlsson, 2012) och för att hitta lämpliga sökord som är 
relevanta för studiens syfte (Wallengren och Henricson (2012). Litteratursökningen 
genomfördes i tre olika databaser: PubMed, Cinahl och PsycInfo som är databaser för 
omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015). Sökhistoriken med den exakta 
kombinationen av sökord inklusive de booleska operatorerna AND och OR samt 
parenteser för att gruppera sökorden, redovisas i bilaga A, tabell 1. Trunkeringar, (*), 
användes för att böjningar av begreppen skulle inkluderas och därmed resultera i en 
bredare sökning (Forsberg & Wengström, 2015).  

Sökord  

De sökord som valdes finns listade i bilaga B, tabell 2. Sökordet nurs* med 
trunkering tillämpades för att inkludera vetenskapliga artiklar som handlar om 
sjuksköterskor (nurses) och omvårdnad (nursing). Sökorden experience*, 
perception*, attitude* och perspective* valdes för att hitta artiklar med fokus på 
erfarenheter eller upplevelser, uppfattningar, attityder och perspektiv hos nämnd 
målgrupp. Trunkering användes för att även fånga upp artiklar som innehåller 
böjningar av respektive sökord (Forsberg & Wengström, 2015). Trots att dessa fyra 
sökord inte helt kan betraktas som synonymer valdes dessa i och med att 
sökfunktionen i databasen Cinahl ger exempel på dessa fritextord när sökordet 
experience matas in. Målsättningen med studien var att fånga upp aktuell forskning på 
sjuksköterskors erfarenheter. Däremot kunde även uppfattningar om, attityder till och 
perspektiv på videokonferens anses vara tecken på att sjuksköterskor i studier använt 
teknologin och dessa ord inkluderades av dessa angivna anledningar i alla 
databassökningar. Begreppen telehealth, telecare, telemedicine, ehealth (electronic 
health), mhealth (mobile health), video* och videoconferenc* (de sista sökorden med 
trunkering för att inkludera både videoconference och videoconferencing) 
inkluderades också för att söka efter vetenskapliga artiklar om studier där 
videokonferens använts. Både video* och videoconferenc* användes men i olika 
stadier under datainsamlingsprocessen (se nedan). Vetenskapliga artiklar som 
påträffades i samband med sökningar under datainsamlingen visar att det råder en viss 
otydlighet inom forskningen kring begreppens användning och betydelse. Begreppet 
telehealth används till exempel för att syfta på flera olika typer av 
distansöverbryggande tjänster, däribland både telefon- och videokonferenstjänster, 
men även digitala monitoreringssystem för exempelvis vitalparametrar eller p-glukos. 
Databassökningar där söksträngen enbart innehöll sökordet video* eller 
videoconferenc* skulle således sakna potentiellt relevanta artiklar där 
videokommunikationssystem används. Därför valdes endast fritextsökningar med 
sökorden telehealth, telecare, telemedicine, ehealth och mhealth som ibland används 
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synonymt med eller som används som paraplyterm för tjänster där även 
videokonferens ingår. Även sökordet qual* inkluderades i samtliga sökningar för att 
avgränsa till kvalitativa studier trots att det finns en risk att användningen av detta 
sökord innebar att potentiellt relevanta studier med kvalitativt innehåll ej fångas upp, 
om artikelförfattarna inte använder ordet qualitative i sin artikel.  

MeSH-termer  

MeSH-termer användes inte i sökningarna. MeSH-termer innebär Medical Subject 
Headings och är ämnesord i databasen PubMed. Motsvarigheten benämns Cinahl 
Headings i databasen Cinahl (Karlsson, 2012). Anledningen till att MeSH-termer inte 
användes i litteraturstudien var för att minimera risken att missa för studien relevanta 
vetenskapliga artiklar. Exempelvis gav en sökning i PubMed med MeSH-termen 
telemedicine istället för fritexttermerna telehealth, telecare, telemedicine, ehealth, 
mhealth och videoconferenc* endast 177 träffar. När istället en sökning gjordes med 
de sex begreppen i fritext på blev antalet träffar 255 i denna databas (se sökhistorik, 
bilaga B, tabell 2). Karlsson (2012) menar att etableringen av ämnesord är en 
tidskrävande process där ett behov av att beskriva artiklarna på ett nytt sätt ligger till 
grund för ämnesordens uppkomst. E-hälsa som ämne är relativt nytt och innebär att 
det saknas specificerade ämnesord inom området. Detta är ännu en anledning till att 
MeSH-termer inte används i denna studie. (Forsberg & Wengström, 2015).  

Sökningar  i  PubMed 
Den första sökningen i artikeldatabasen PubMed innefattade fritextorden nurs*, 
experience*, perception*, attitude*, perspective*, telehealth, telecare, telemedicine, 
ehealth, mhealth och videoconferenc*. För att sammankoppla dessa sökord och göra 
sökningen mer specifik, användes den booleska operatorn AND och för att vidga 
sökningen och fånga upp fler aspekter, användes den booleska operatorn OR 
(Karlsson, 2012). Sökningen avgränsades till vetenskapliga artiklar som var 
publicerade mellan år 2008 och 2018. Då avgränsningen till peer review inte gick att 
göra i PubMed granskades istället samtliga tidskrifter där dessa artiklar blivit 
publicerade för att säkerställa att de genomgått peer review. Denna sökning gav 909 
träffar. Sökordet qual* lades till för att avgränsa till endast kvalitativa artiklar. Denna 
sökning gav 255 träffar i PubMed. Av dessa lästes 108 abstract till artiklar med 
rubriker som kunde vara relevanta för studien. Fyrtiofyra av dessa lästes igenom i 
fulltext varefter 36 av dessa var tvungna att förkastas då de antingen inte svarade mot 
studiens syfte eller klarade studiens inklusionskriterier. De åtta återstående artiklarna 
granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och kunde tas med 
som resultatartiklar. 

Ytterligare en sökning gjordes i artikeldatabasen med fritextorden nurs*, experience*, 
perception*, attitude*, perspective*, video* och qual*. Även denna gång med 
användning av lämpliga booleska operatorer. Sökordet video trunkerades i denna 
sökning för att fånga upp vetenskapliga artiklar med olika böjningar av detta ord. 
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Denna sökning resulterade i 198 träffar. Eftersom att många artiklar var träffar från 
den tidigare sökningen lästes endast nio abstract till artiklar som kunde vara 
potentiella resultatartiklar. Sju av dessa kunde exkluderas då de inte svarade mot 
inklusionskriterierna. De övriga två lästes i fulltext och granskades enligt Carlsson 
och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. Båda klarade 
inklusionskriterierna och bedömdes vara av tillräcklig vetenskaplig kvalitet för att tas 
med som resultatartiklar. 

Sökningar  i  Cinahl  
I artikeldatabasen Cinahl (Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature) 
användes begränsningsfunktionerna (Karlsson, 2012) att de vetenskapliga artiklarna 
var publicerade mellan år 2008 och 2018, samt att artiklarna genomgått peer review. 
En inledande sökning gjordes med fritextorden nurs*, experience*, perception*, 
attitude*, perspective*, telehealth, telecare, telemedicine, ehealth, mhealth, 
videoconferenc* och qual*. Den booleska operatorn AND användes för att 
sammankoppla sökord och göra sökningen mer specifik och den booleska operatorn 
OR infogades i söksträngen för att vidga sökningen och fånga upp fler aspekter 
(Karlsson, 2012). Sökningen resulterade i 121 träffar. Av dessa lästes 69 abstract och 
15 i fulltext där fyra artiklar bedömdes motsvara litteraturstudiens syfte. De artiklar 
som exkluderades hade inte ett tydligt fokus på sjuksköterskans upplevelser eller 
berörde inte videokonferens. En vetenskaplig granskning enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall utfördes av de fyra utvalda artiklarna vilket resulterade i att 
två utsågs till resultatartiklar.  

Ytterligare en sökning genomfördes med fritextorden nurs*, experience*, 
perception*, attitude*, perspective*, video* och qual*. Trunkering placerades denna 
gång efter video för att fånga upp fler böjningar av ordet (Karlsson, 2012). Sökningen 
resulterade i 247 träffar. Av dessa lästes 18 abstract då de flesta artiklarna var träffar 
från tidigare sökning eller kunde exkluderas då rubrikerna bedömdes vara irrelevanta 
för denna studies syfte. Två vetenskapliga artiklar valdes ut för granskning men 
exkluderades då de inte matchade litteraturstudiens syfte. 

Sökningar  i  Psycinfo  
I artikeldatabasen PsychInfo gjordes en första sökning med fritextorden nurs*, 
experience*, perception*, attitude*, perspective*, telehealth, telecare, telemedicine, 
ehealth, mhealth, videoconferenc* och qual*. Den booleska operatorn AND användes 
för att sammankoppla sökoord och göra sökningen mer specifik och den booleska 
operatorn OR infogades i söksträngen för att vidga sökningen och fånga upp fler 
aspekter (Karlsson, 2012). Sökningen avgränsades också till vetenskapliga artiklar 
som var publicerade mellan år 2008 och 2018. Även i denna sökning avgränsades 
sökningen till artiklar som genomgått peer review. Denna sökning gav 99 träffar. Av 
dessa lästes 32 abstract till artiklar med en rubrik som potentiellt kunde vara relevant 
för studien, varav endast en artikel klarade inklusionskriterierna. Denna granskades 
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enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och kunde inkluderas som 
resultatartikel.  

Liksom sökproceduren i de andra artikeldatabaserna genomfördes även en ytterligare 
sökning i PsycInfo på fritextorden nurs*, experience*, perception*, attitude*, 
perspective*, video* och qual* med lämpliga booleska operatorer för att fånga upp 
vetenskapliga artiklar som använder böjningar av ordet “video”. Även denna sökning 
avgränsades till artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2008 och 
2018 och som genomgått peer review. Denna sökning genererade dock inga nya 
träffar relevanta för studien.  

Manuell  sökning  
En manuell sökning genomfördes i enlighet med Forsberg och Wengström (2015) 
genom att referenserna tillhörande vetenskapliga artiklar som svarade mot denna 
studies syfte utforskades. Den manuella sökningen resulterade i att två intressanta 
artiklar identifierades och lästes i sin helhet. Artiklarna bedömdes utefter Carlsson 
och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar och påvisade högsta 
vetenskapliga kvalitet och valdes ut som resultatartiklar.  

Urval  
Urvalet av vetenskapliga artiklar gjordes i flera steg. Först gjordes en grovsållning 
genom att manuellt gå igenom artikelrubriker och läsa abstract till artiklar som vid 
första anblick potentiellt sett kunde vara relevanta för syftet med studien (Forsberg & 
Wengström, 2015). Detta resulterade i 48 stycken artiklar efter att sex dubbletter 
tagits bort från sökningarna i de tre databaserna. De kvarvarande artiklarnas relevans 
för litteraturstudien diskuterades författarna emellan och 33 av dessa kunde 
exkluderas då de inte mötte urvalskriterierna. Den vetenskapliga kvalitén på de 
återstående artiklarna granskades därefter utifrån Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall. Totalt 15 artiklar inkluderades i litteraturstudien. Författarna till 
studien granskade först alla resultatartiklar enskilt. Författarnas graderingar jämfördes 
och ett medelvärde av artiklarnas poängsumma räknades ut i de fall författarna 
bedömt artiklarna annorlunda. Av de inkluderade artiklarna uppnådde 11 stycken grad 
I (högsta grad av vetenskaplig kvalitet) enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall 
för kvalitativa artiklar. De övriga fyra uppnådde grad II (medelhög grad av 
vetenskaplig kvalitet).  

Dataanalys  
Totalt 15 stycken vetenskapliga artiklar inkluderades i litteraturstudiens resultat av 
vilka 13 stycken med kvalitativ metod och två artiklar med mixad metod. En 
detaljerad sammanställning av samtliga artiklar presenteras i bilaga C, tabell 3. 
Analys av materialet utfördes som en innehållsanalys i fem steg enligt Forsberg och 
Wengström (2015). Som första steg i analysen lästes de utvalda artiklarna ett flertal 
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gånger individuellt av varje författare för att skapa en djupare förståelse i ämnet. Vid 
denna djupinläsning identifierades likheter och skillnader i artiklarnas 
resultatinnehåll. Båda författarna färgkodade hela materialet enskilt. Därefter 
jämfördes kodningen av materialet gemensamt och en diskussion fördes kring 
innehållet författarna emellan. Analysens tredje steg innebar att koderna samlades 
ihop till kategorier vilka var Videokonferensens flerdimensionella funktion, 
Videokonferensens inverkan på relationen mellan deltagare, Videokonferensens 
påverkan på sjuksköterskors arbete och yrkesroll, Tekniska utmaningar vid 
användning av videokonferens. Under andra kategorin framkom tre underkategorier: 
Relationens dynamik, Olika aspekter av närvaro i relationen och En ökad trygghet 
med videokonferens. Tredje kategorin utmynnade i tre underkategorier, Professionell 
utveckling, Förändrade ansvarsförhållanden och Videokonferensens potential. Den 
fjärde kategorin genererade två underkategorier, Teknologins upplevda begränsningar 
och Effekten av tekniska problem. I steg fyra jämfördes likheter och skillnader mellan 
resultatartiklarnas innehåll men inga övergripande teman framträdde. Som avslutande 
steg i analysen diskuterades och tolkades resultatet och dess kategorier författarna 
emellan tills dess att konsensus hade uppnåtts (Forsberg & Wengström, 2015).  

Forskningsetiska  överväganden  
Svensk Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) gör 
gällande att all forskning som involverar människor ska söka prövning i 
etiksprövningsnämnd innan studiens uppstart. Detta för att skydda den enskilda 
människan och beakta att det vetenskapliga värdet av forskningen inte överväger 
människovärdet (SFS 2003:460). I Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) regleras hur 
personliga uppgifter ska behandlas för att skydda deltagarnas integritet (SFS 
1998:204). Deltagande i en studie ska i enlighet med Helsingforsdeklarationen ske 
frivilligt och bedrivas med informerat samtycke samtidigt som nyttan för samhället 
värderas (Kjellström, 2012). Samtliga vetenskapliga artiklar som inkluderades i denna 
litteraturstudie har erhållit godkännande av etisk kommitté eller påvisar att författarna 
har gjort noggranna etiska överväganden i enlighet med rekommendation av Forsberg 
och Wengström (2015) då detta styrker studiens trovärdighet och eliminerar 
eventuella risker. Litteraturstudiens resultat kan bidra till en djupare insikt i 
sjuksköterskans erfarenheter av att kommunicera via videokonferens vilket kan vara 
till nytta för professionen. Nyttan med studien bedöms överväga eventuella risker då 
informanternas deltagande i de inkluderade resultatartiklarna skett i enlighet med 
principen om informerat samtycke. 

Resultat  
Analysen av de 15 stycken resultatartiklar som ingick i litteraturstudien resulterade i 
totalt fyra olika kategorier: (i) Videokonferensens flerdimensionella funktion, (ii) 
Videokonferensens inverkan på relationen mellan deltagare, (iii) Videokonferensens 
påverkan på sjuksköterskors arbete och yrkesroll och (iv) Tekniska utmaningar vid 
användning av videokonferens.  
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Videokonferensens  flerdimensionella  funktion 
Tillämpningen av videokonferens gjorde det möjligt för sjuksköterskor att till skillnad 
från kommunikation via telefon kunna både se och höra varandra och läsa av 
kroppsspråk eller andra visuella signaler, vilket skapade bättre förutsättningar för 
sjuksköterskan att bedöma patientens både fysiska hälsa (Lindberg, Axelsson & 
Öhrling, 2009a; Trondsen, Bolle, Stensland & Tjora, 2014; Solli, Hvalvik, Torunn 
Bjørk & Hellesø, 2015) och psykiska hälsa (Trondsen et al., 2014; Solli et al., 2015). 
Videokonferens innebar också för sjuksköterskor att inom såväl neonatal omvårdnad 
som inom diabetesvård få bättre översikt över patienternas psykosociala hemsituation 
och se om den präglades av lugn eller osäkerhet (Lindberg et al., 2009a; Sandberg et 
al., 2009). Sjuksköterskor som använde videokonferens inom såväl slutenvård som 
öppenvård insåg inte värdet av icke-verbal kommunikation förrän systemet började 
användas och de visade efter hand en mer positiv inställning till teknologin (Lindberg 
et al., 2009a; Vuononvirta, Timonen, Keinänen-Kiukaanniemi, Timonen, Ylitalo, 
Kanste & Taanila, 2009; Johansson, Lindberg & Söderberg, 2017). Vinsterna med 
möjligheten att se hela människan framkom också (Gund, Sjöqvist, Wigert, Hentz, 
Lindecrantz & Bry, 2013; Barrett, 2016). Konsultationer med patienter via 
videokonferens tillför en mer holistisk och terapeutisk dimension till patientmötet 
vilket av sjuksköterskorna uppfattas generera en större nytta för patienten (Barrett, 
2016). Individanpassad vård kunde också främjas genom att sjuksköterskan hade 
möjlighet att skapa en helhetsbild av motparten då patienten kunde betraktas i sin 
hemmiljö (Solli et al., 2015). Det var inte bara lättare för sjuksköterskor att avläsa 
familjemedlemmars kroppsspråk i samband med möte via videokonferens, utan 
kommunikationssättet ökade också potentialen att läsa av patienter när dessa var 
motvilliga att delge sina symptom (Wright & Honey, 2016). Videokonferens skapade 
dessutom ökade möjligheter till monitorering av patienter på distans (Sandberg et al., 
2009). Möjligheten för sjuksköterskor att se patienter via videokonferens innebar även 
att potentiellt se någonting hos sina patienter som någon annan kollega kanske hade 
missat, vilket blir extra svårt vid kommunikation över telefon (Trondsen et al., 2014). 
Kommunikation via videokonferens gjorde också att det var lättare att ge instruktioner 
och att se om föräldrarna till patienten hade förstått vad som sagts (Lindberg et al., 
2009a). En ytterligare aspekt som framkom relaterat till den extra dimensionen var att 
sjuksköterskorna upplevde en ökad självmedvetenhet, vilket visade sig i att de inte 
ville synas framför kameran eller se sig själva i monitorn (Lindberg et al., 2009a; 
Vuononvirta et al., 2009) och att detta potentiellt kunde inverka negativt på 
kommunikationen med patienter.  

Utöver fördelen med att via videokonferens kunna läsa av ansiktsuttryck och på ett 
lättare sätt läsa av psykosociala hemförhållanden, uttryckte sjuksköterskor fördelarna 
med flerpartssamtal, det vill säga att fler deltagare kunde medverka samtidigt och att 
detta medförde att alla hörde och kunde ta del av allt som diskuterades (Lindberg et 
al., 2009a; Sandberg et al., 2009; Trondsen et al., 2014; Johansson et al., 2017). 
Genom att tillämpa videokonferens kunde sjuksköterskorna träffa hela familjen 
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samtidigt (föräldrar, barn och syskon) vilket inte kunde uppnås på samma sätt vid 
användning av telefon (Lindberg et al., 2009a). Eftersom allt som diskuterades under 
videosamtalen kunde höras av alla deltagare bidrog videokonferens till att förebygga 
missförstånd och möjliggöra diskussion och reflektion över beslut sjuksköterskor 
emellan (Lindberg et al., 2009a; Vuononvirta et al., 2009).  

Videokonferensens  inverkan  på  relationen  mellan  deltagare 
Artiklarna visade att sjuksköterskorna upplevde hur relationen till framförallt 
patienterna förändrades när videokonferens introducerades i arbetet (Lindberg et al., 
2009a; Solli et al., 2015) och hur graden av närvaro stärktes jämfört med 
kommunikation via telefon samtidigt som tjänsten förmedlade en känsla av trygghet 
(Wright & Honey, 2016). Under kategorin Videokonferensens inverkan på relationen 
mellan deltagare delas sjuksköterskors erfarenheter av hur relationer påverkas av 
videokonferens in i tre underkategorier: Relationens dynamik, Olika aspekter av 
närvaro i relationen och En ökad trygghet med videokonferens. 

Relationens  dynamik  

Relationen som uppstod mellan sjuksköterskan och anhöriga som vårdade sina sjuka 
närstående i hemmet med hjälp av videokonferens beskrevs som både flexibel och 
dynamisk där de anhörigas inställning till att använda videokonferens påverkade 
relationen samt hur frekvent kontakterna upptogs via videokonferens (Solli et al., 
2015). När en patient befann sig på sjukhuset upplevde sjuksköterskorna att 
patienterna fick anpassa sig till verksamheten och sjuksköterskornas schema. Efter att 
videokonferens introducerades upplevde sjuksköterskorna att de istället behövde 
anpassa sig till patienternas och de anhörigas scheman och behov (Lindberg et al., 
2009a). En sjuksköterska upplevde att videokonferens möjliggjorde mer spontana 
möten med en specialist, allt ifrån en gång varannan vecka till två gånger per dag, 
vilket också visade på flexibiliteten med videokonferens (Johansson et al., 2017). 
Användning av videokonferens gav sjuksköterskorna en känsla av att göra någonting 
speciellt för patienterna samtidigt som det skapade bättre förståelse för patientens oro 
och funderingar (Sandberg et al., 2009). Dock påverkade användarnas individuella 
förkunskaper och kapacitet att använda utrustningen hur framgångsrikt mötet blev 
(Sandberg et al., 2009). En positiv aspekt av att kommunicera via videokonferens var 
att sjuksköterskorna upplevde en ökad delaktighet från patienternas sida i det egna 
vårdförloppet (Trondsen et al., 2014). Videokonferens ökade också bekvämligheten 
för sjuksköterskorna i form av bättre insyn och information kring patienternas 
situation, vilket bidrog till en bättre kontinuitet i vården (Sandberg et al., 2009). 
Videokonferens fyllde även en viktig funktion genom att vid behov möjliggöra 
kontakt med sjuksköterskor på andra vårdcentraler och läkare på sjukhuset (Johansson 
et al., 2017). Sjuksköterskor som arbetat med ett digitalt beslutsstöd kombinerat med 
videokonferens konstaterade att videokonferens möjliggjorde regelbunden 
övervakning och uppföljning av patienterna då de vårdades på distans (Barken, 
Thygesen & Söderhamn, 2017). En sjuksköterska konstaterade att patienterna hade en 
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positiv inställning till videokonferens eftersom de slapp långa resor och därmed också 
sparade pengar och inte längre behövde involvera sina anhöriga, detta stärkte även 
sjuksköterskans positiva uppfattning av videokonferens (Johansson et al., 2017). 
Sjuksköterskor som arbetat med hemdialys erfor att de med hjälp av videokonferens 
lyckats bygga upp självförtroendet hos sina patienter så att de självständigt kunde 
sköta sin dialys i hemmet och därigenom reducera antalet restimmar för patienterna 
avsevärt (Ditchburn & Marshall, 2017). En annan vinst med att konsultera patienter i 
hemmiljö var att övriga familjemedlemmar gavs möjlighet att delta i konversationen 
och få stöd i processen att vårda sina närstående (Wright & Honey, 2016). Därutöver 
förmedlade tillgången till videokonferens en betydelsefull känsla av att tillhöra en 
extra familj för patienterna och deras anhöriga (Solli et al., 2015). Videokonferens 
stärkte dessutom möjligheten att en stark relation bildades mellan sjuksköterska och 
patient där även aspekter som personlighet och livshistoria gavs utrymme vilket i sin 
tur stärkte sjuksköterskans kliniska resonemang (Barken et al. 2017). Inklusionen av 
familjemedlemmar i samband med videosamtal blev ett naturligt inslag för 
sjuksköterskorna och de kände att kontakten med familjen via videokonferens var av 
förhållandevis personlig karaktär (Lindberg et al., 2009a). En faktor som dock visade 
sig motverka uppbyggnaden av en nära relation till patienten var frånvaron av fysisk 
kontakt då sjuksköterskorna ansåg möjligheten att kunna känna på patienten som en 
vital del i deras yrkesutövande (Lindberg et al., 2009a; Barrett, 2016). Avsaknaden av 
fysisk kontakt upplevdes av vissa sjuksköterskor som en barriär vilket gjorde det svårt 
att trösta eller demonstrera saker på ett effektivt sätt (Sandberg et al., 2009). Detta 
blev extra påtagligt vid kommunikation med människor med en etnisk bakgrund där 
fysisk kontakt hade speciellt stor betydelse (Sandberg et al., 2009). 

Olika  aspekter  av  närvaro  i  relationen  

videokonferens upplevdes reducera avståndet så att sjuksköterskorna kände närhet till 
patienterna (Lindberg et al., 2009a; Sandberg et al., 2009). Sjuksköterskor berättade 
att möten via videokonferens var nästan lika bra som att träffa människor i samma 
rum (Lindberg et al., 2009a; Wright & Honey, 2016) och att videokonferens gjorde att 
sjuksköterskor upplevde att de kom närmare sina patienter (Barken et al., 2017). En 
grupp sjuksköterskor beskrev hur videokonferens förmedlade en känsla av närhet 
samt att befinna sig i samma rum som patienten och dess anhöriga vilket inbjöd till en 
lättsam och vardaglig kommunikation (Solli et al., 2015). Möjligheten att kunna prata 
om saker som sjuksköterskorna såg i patienternas hem gav dem chansen att vara mer 
sociala och avslappnade i patientmötet och känslan av att vara närvarande ökade 
(Barrett, 2016). När kommunikationen skedde via videokonferens istället för telefon 
upplevde sjuksköterskorna i Wright och Honey (2016) att graden av närvaro stärktes i 
det virtuella mötet, både med övrig sjukvårdspersonal samt med patienter. I 
patientmöten kände sjuksköterskorna ett ansvar att bygga upp en närvaro samtidigt 
som de strävade efter att erbjuda fullgott emotionellt stöd (Wright & Honey 2016). 
Känslan av närvaro upplevdes som mer påtaglig jämfört med användning av telefon 
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och vissa sjuksköterskor hade svårt att uppträda naturligt när de såg sig själva på 
monitorn (Lindberg et al., 2009a). 

En  ökad  trygghet  med  videokonferens  

Att som sjuksköterska känna sig starkare och tryggare i sin arbetsroll efter en tids 
kommunikation med patienterna via videokonferens lyftes fram som en positiv 
erfarenhet (Wright & Honey, 2016). Sjuksköterskor beskrev även videokonferens som 
ett slags säkerhet som hjälpte dem att oroa sig mindre för sina patienter och istället 
kunde de utföra andra arbetssysslor bättre (Ditchburn & Marshall 2017). 
videokonferens-tjänsten fungerade även som ett skyddsnät för sjuksköterskor inom 
psykiatrisk vård genom vetskapen av att när som helst kunna kontakta en jourhavande 
psykiatriker via videosystemet (Trondsen et al., 2014). Videokonferens erbjöd således 
möjligheten att bjuda in andra professioner såsom läkare i konversationen vilket 
förmedlade en stark känsla av tillit, både för sjuksköterskan och patienten (Trondsen 
et al., 2014; Barrett, 2016). Vid gruppkonsultationer upplevde sjuksköterskorna i 
Trondsen et al. (2014) ett mer delat ansvar för beslut tagna i samråd med psykiatriker 
vilket reducerade känslan av osäkerhet hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna 
beskrev även hur konsultationerna med jourhavande psykiatriker via videokonferens 
stärkte deras beslutsfattande (Trondsen et al., 2014). Sjuksköterskor som 
kommunicerat via videokonferens med föräldrar till prematura barn konstaterade att 
samtliga föräldrar ställde sig positiva till videokonferens då sjuksköterskorna via 
tjänsten lyckats förmedla en trygghet som gav föräldrarna ökad självtillit att vårda 
sina barn i hemmet (Lindberg et al., 2009a; Gund et al., 2013). 

Videokonferensens  påverkan  på  sjuksköterskors  arbete  och  yrkesroll   
Sjuksköterskor med erfarenhet av att använda videokonferens lyfte övervägande fram 
positiva erfarenheter då tjänsten bidrog till att de kände sig mer tillfreds med sitt 
arbete och gav dem större möjligheter att förfoga över sin tid (Barken et al., 2017; 
Johansson et al., 2017) samtidigt som patienternas delaktighet i vården stärktes (Mair, 
Hiscock & Beaton, 2008). Under kategorin Videokonferensens påverkan på 
sjuksköterskors arbete och yrkesroll kan sjuksköterskors erfarenheter av hur 
arbetsrollen påverkades delas in i tre underkategorier: Professionell utveckling, 
Förändrade ansvarsförhållanden och Videokonferensens potential. 

Professionell  utveckling 
Sjuksköterskor beskriver hur videokonferens förändrat deras personlighet samt hur de 
efter en tids användning växt som människor och utvecklat ett mer tolerant och öppet 
förhållningssätt till sina medmänniskor (Solli et al., 2015). Momentet att lära sig 
använda videobaserade tjänster framställdes av sjuksköterskor som okomplicerat och 
de var övervägande positiva till att fortsätta använda teknologin i sitt arbete (Gund et 
al., 2013). De sjuksköterskor som initialt var tveksamma till videokonferens var 
oroliga för att det skulle ta extra tid att lära sig använda utrustningen då tid redan var 



 

 15 

en bristvara (Vuononvirta et al., 2009). Sjuksköterskor som arbetat med 
videokonferens kortast tid upplevde tekniken som utmanande att använda, dock blev 
det successivt lättare för sjuksköterskorna att använda utrustningen allteftersom de 
fick använda den (Sandberg et al., 2009; Barken et al., 2017). Initial entusiasm till 
videokonferens avtog då sjuksköterskorna insåg hur mycket tid och arbete som 
krävdes och de sjuksköterskor som var tveksamma till implementeringen av 
videokonferens, saknade ofta de tekniska färdigheter som krävdes för att kunna 
använda den i sitt arbete (Vuononvirta et al., 2009). En tveksam inställning till 
videokonferens grundades i att sjuksköterskor kände en oro över att hållas ansvariga 
om de förbisåg väsentliga tecken och symptom de skulle upptäckt om de mötte 
patienten ansikte-mot-ansikte (Mair et al., 2008). Vid kommunikation via 
videokonferens upplevde sjuksköterskorna i Solli et al. (2015) att deras roll var i 
ständig förändring och de växlade mellan att vara den drivande parten eller en mer 
passiv betraktare. Ömsesidig respekt mellan parterna var nödvändigt för att 
sjuksköterskan skulle kunna växla mellan rollerna och agera som optimalt stöd för 
patienterna (Solli et al., 2015). En annan betydelsefull roll för sjuksköterskan att fylla 
var en operativ roll med ansvar för att samordna videokonsultationen genom att 
installera och informera patienter om hur den ska användas (Barrett, 2016). En för 
sjuksköterskan viktig uppgift vid användandet av videokonferens var att koordinera 
omvårdnaden och samtidigt säkerställa att patienten kände sig involverad i processen 
(Wright & Honey, 2016). Att koordinera samtliga verksamheter och teammedlemmar 
involverade i omvårdnaden och säkerställa att videotjänsten fungerade 
tillfredsställande var en roll som sjuksköterskorna förväntades fylla (Mair et al., 2008; 
Barrett, 2016). Sjuksköterskorna betonade även vikten av en öppen och effektiv 
dialog mellan alla involverade instanser för att tydliggöra respektive aktörs 
ansvarsområde i omvårdnadsprocessen (Jhaveri, Larkins, Kelly & Sabesan, 2015).  

Förändrade  ansvarsförhållanden  

Sjuksköterskor som vårdade patienter med KOL upplevde ett förändrat 
ansvarsförhållande när de kommunicerade via videokonferens och hur patienterna 
fick en aktivare roll i omvårdnaden när de själva fick ombesörja handlingar som 
sjuksköterskan annars skulle ha utfört (Mair et al., 2008). När sjuksköterskorna 
bemötte patienterna öppet och ödmjukt via videokonferens märkte de hur motparten 
vågade bjuda på sig själv och ett omvänt kunskapsutbyte uppstod där patienterna 
gärna delgav kompletterande information om sin situation (Solli et al., 2015). 
Sjuksköterskans beslutsprocess stärktes när videokonferens användes för uppföljning 
och de konstaterade att det stärkte resonemanget kring patienternas hälsotillstånd och 
möjligheten att ge patienterna adekvat guidning och råd (Barken et al., 2017). 
Videokonferens upplevdes också av sjuksköterskor spara tid för patienterna då de inte 
behövde resa lika ofta för att konsultera sjuksköterskorna, vilket uppfattades som 
tidseffektivt för båda parter (Vuononvirta et al., 2009; Wade et al., 2012; Jhaveri et 
al., 2015; Ditchburn et al., 2017; Johansson et al., 2017). Dessutom reducerade 
videokonferens tiden patienten behövde vänta på besök och stärkte möjligheterna för 
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sjuksköterskorna att ge patienterna adekvat support på distans (Jhaveri et al., 2015). 
Styrkan med videokonferens blev särskilt tydlig i områden med stora avstånd när 
sjuksköterskorna behövde hjälp med svåra bedömningar och då kunde kontakta 
övriga medlemmar i vårdteamet för support (Wright & Honey, 2016). Videokonferens 
underlättade även för sjuksköterskor att förbättra patienternas compliance då de 
visuellt kunde kontrollera om patienterna svalde sina tabletter (Wade et al., 2012). 
Kontinuitet av omvårdnaden i helhet gynnades av videokonferens då uppföljning av 
patienterna underlättades och gränserna mellan de olika vårddistrikten suddades ut 
(Jhaveri et al., 2015; Barken et al., 2017). En tydlig styrka med videokonferens 
beskrivs av sjuksköterskor när förflyttning av ett nyfött barn kunde undvikas genom 
att sjuksköterskor och specialister kunde konferera via videokonferens (Wright & 
Honey, 2016). Ytterligare bekräftelse på styrkan med videokonferens tydliggjordes 
när patienterna kände sig så trygga med sjuksköterskornas engagemang via 
videokonferens att antalet hembesök skulle kunna reduceras vilket stärkte 
sjuksköterskornas positiva inställning till tjänsten (Gund et al., 2013). Uppstod 
komplikationer i vårdförloppet under konsultationens gång gav videokonferens 
sjuksköterskan möjlighet att snabbt ingripa och hjälpa patienten lösa problemet (Solli 
et al., 2015; Ditchburn & Marshall, 2017). Ytterligare en möjlighet att lösa uppkomna 
situationer beskrevs av sjuksköterskorna då de via videokonferens kunde bedöma om 
patienten var i behov av att uppsöka primärvården (Wright & Honey, 2016). 

Videokonferensens  potential  

Videokonferens medförde att sjuksköterskorna kunde arbeta mer effektivt och 
disponera sin tid bättre vilket på sikt bedömdes kunna reducera antalet stressrelaterade 
sjukskrivningar (Ditchburn & Marshall, 2017). I förlängningen bedömdes 
användningen av videokonferens kunna minimera antalet samtal till SOS då 
sjuksköterskorna istället understödde patienterna via videolänk (Ditchburn & 
Marshall, 2017). Användning av videokonferens bedömdes dessutom kunna bidra till 
att minska återinläggningar på sjukhusen då sjuksköterskorna kunde hjälpa flertalet 
patienter via videolänken och till följd få mer tid över till andra patienter (Ditchburn 
& Marshall, 2017). De sjuksköterskor som aktivt använde videokonferens i sitt arbete 
upplevde att tjänsten fungerande tidsbesparande då de kunde arbeta mer effektivt, till 
exempel genom att använda tre olika datorskärmar parallellt och söka information 
samtidigt som de konsulterade patienten (Barken et al., 2017; Thygsen et al., 2017; 
Johansson et al., 2017). Om sjuksköterskor kunde hålla flera videosamtal igång 
samtidigt kombinerat med en funktion för väntande samtal skulle tjänstens effektivitet 
stärkas ytterligare (Ditchburn & Marshall, 2017). När effektiviteten hos 
videokonferens kontra hembesök jämfördes konstaterades att videokonferens sparade 
tid för sjuksköterskorna då de lättare avslutade ett videosamtal jämfört med möten 
som skedde ansikte-mot-ansikte (Wade, Karnon, Eliott & Hiller, 2012). De 
sjuksköterskor som provat videokonferens i form av Skype konstaterade att 
videokonferens har stor utvecklingspotential och kan vara ett betydelsefullt verktyg 
inom hemsjukvården (Gund et al., 2013). Flera sjuksköterskor ansåg att 
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implementering av videokonferens inom sjukvården var betydelsefullt och ett sätt att 
hålla jämna steg med teknikutvecklingen som skedde i övriga samhället (Vuononvirta 
et al., 2009; Gund et al., 2013). Erfarenheterna av videokonferens var mestadels 
positiva och videokonferens ansågs vara ett bra verktyg med goda 
utvecklingsmöjligheter (Johansson et al., 2017). Det framgick att sjuksköterskor i de 
olika studierna önskade expandera användningen av videokonferens: Johansson et al. 
(2017) visar att det fanns förslag att på utsatta dagar samla patienter ur samma 
diagnosgrupp för att gemensamt låta dem konsultera en specialist via videokonferens. 
Vidare uttrycktes en önskan om att bredda användningsområdet till att även innefatta 
distanskommunikation med patienter som hade andra diagnoser eller behov (Lindberg 
et al., 2009a; Gund et al., 2013). Det fanns också idéer om att användning av 
videotjänsten inte bara kunde användas med andra diagnosgrupper, utan även andra 
åldersgrupper, att användning kunde ske under kvällar och helger samt att 
utrustningen var bättre, uppkopplingen snabbare och störningar i kommunikationen 
inträffade mer sällan (Sandberg et al., 2009). Vidare framkom önskemål om att kunna 
effektivisera hembesök genom att ha med sig en mobil videokonferensutrustning för 
att i nödfall från patientens hem kunna kontakta en läkare omedelbart vid behov 
(Johansson et al., 2017). Sjuksköterskor framhöll även att de kunde se ett behov av en 
dygnet runt-öppen jourlinje för patienter att använda för att ställa frågor eller reda ut 
oklarheter (Holm, Brødsgaard, Zachariassen, Smith & Clemensen, 2017). Ett 
organisatoriskt förbättringsförslag var att utforma en gemensam målsättning eftersom 
arbetet med videobaserad kommunikation i vissa avseenden var ett ensamarbete 
(Barken et al., 2017).  

Tekniska  utmaningar  vid  användning  av  videokonferens 
Artiklarna belyste i hög grad sjuksköterskors positiva erfarenheter av att använda 
videokonferens för kommunikation med både patienter (Lindberg et al., 2009a; 
Sandberg et al., 2009; Vuononvirta et al., 2009; Jhaveri et al., 2015; Barrett, 2016; 
Wright & Honey, 2016; Barken et al., 2017; Ditchburn & Marshall, 2017; Johansson 
et al., 2017), familjemedlemmar och vårdare (Lindberg et al., 2009a; Gund et al., 
2013; Solli et al., 2015; Holm et al., 2017), men också med annan hälso- och 
sjukvårdspersonal (Trondsen et al., 2014). Däremot framkommer en rad olika 
upplevda utmaningar eller problem till följd av användning av videokonferens (Mair 
et al., 2008; Lindberg et al., 2009a; Sandberg et al., 2009; Vuononvirta et al., 2009; 
Wade et al., 2012; Gund et al., 2013; Jhaveri et al., 2015; Barrett, 2016; Wright & 
Honey, 2016; Barken et al., 2017; Ditchburn & Marshall, 2017; Holm et al., 2017; 
Johansson et al., 2017). Under kategorin Tekniska utmaningar vid användning av 
videokonferens kan sjuksköterskors erfarenheter av att använda videokonferens delas 
in i två underkategorier: Teknologins upplevda begränsningar och Effekten av 
tekniska problem. 
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Teknologins  upplevda  begränsningar  

Användning av videokonferens erbjöd en ny dimension i kommunikationen mellan 
olika aktörer, men de sjuksköterskor som använde teknologin ansåg inte att 
videokonferens var lika bra som ett riktigt möte ansikte-mot-ansikte (Mair et al., 
2008; Lindberg et al., 2009a; Sandberg et al., 2009). En av teknologins begränsningar 
var upplevelsen hos sjuksköterskorna att inte kunna se patienter eller detaljer klart 
nog (Sandberg et al., 2009). Sjuksköterskor menade också att inga teknologiska 
framsteg kan kompensera för fysisk beröring (Sandberg et al., 2009; Barrett, 2016) 
eller känslan av att dela samma fysiska utrymme (Sandberg et al., 2009). En aspekt 
som också återkom i flera studier var oron hos sjuksköterskorna att videokonferens 
skulle innebära ökad arbetsbelastning: sjuksköterskor hade föreställningen att 
teknologin skulle påverka arbetsbelastningen dels i form av att den skulle öka 
arbetsbördan (Gund et al., 2013), dels att den skulle kräva ökad dokumentation (Holm 
et al., 2017). Det konstaterades att dokumentationen vid videokonferens kunde 
likställas med den som sker vid fysiska möten och medförde därför ingen extra 
belastning för sjuksköterskorna (Wright & Honey, 2016). Användning av 
videokonferens ansågs även innebära fler arbetsuppgifter som exempelvis utbildning 
av patienter och felsökning av eventuella problem (Mair et al., 2008). Dessutom hade 
sjuksköterskor också föreställningen att installation av utrustning hemma hos 
patienten inte är en uppgift som ingår i sjuksköterskans arbete samt att äldre patienter 
inte var en passande målgrupp för denna typ av interventioner (Mair et al., 2008). 
Ytterligare aspekter som sjuksköterskor upplevde som besvärliga var dels avsaknaden 
av ett etablerat system för att koordinera och göra tidsbokningar för möten via 
videokonferens mellan de olika orterna och dels avsaknaden av annan diagnostisk 
utrustning i samband med videokonferens-samtal (Vuononvirta et al., 2009). En 
annan mer tekniskt relaterad aspekt som begränsar användbarheten hos mobila 
videoenheter, såsom en iPad Air 2 eller motsvarande i patienters hem, var 
apparaternas benägenhet att generera en alltför oklar bild (på grund av pixillation) på 
sjuksköterskans monitor när den tillhandahölls av användarna (patientens föräldrar) i 
hemmet (Holm et al., 2017). För att kompensera för den dåliga bilden användes under 
utvärderingen av videotjänsten ett justerbart stativ, vilket också medförde att 
föräldrarna fick fria händer under videosamtalet (Holm et al., 2017). Det finns även 
indikationer på att sjuksköterskor i flera studier uttrycker en oro över att relationen 
mellan sjuksköterska och patient kommer att påverkas negativt: i Gund et al. (2013) 
var en sjuksköterska tydligt negativ till användningen av videokonferens med 
motiveringen att det skulle reducera chanserna att göra hembesök till familjer med 
prematura barn och därigenom negativt påverka den personliga relationen som byggts 
upp mellan sjuksköterska och patient. En liknande inställning kunde också ses i Mair 
et al. (2008). Sjuksköterskor ansåg även att användning av teknisk 
kommunikationsutrustning skulle avleda deltagande föräldrars fokus när de istället 
borde vårda sitt barn (Gund et al., 2013). Det fanns inte bara en oro över hur 
relationen skulle påverkas, utan sjuksköterskor uttryckte även en oro över att de skulle 
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förlora sina kliniska färdigheter i och med att arbetet med patienter via 
videokonferens inte involverar direkt fysisk kontakt (Jhaveri et al., 2015).  

Effekten  av  tekniska  problem  

Tekniska problem relaterade till antingen videokonferensutrustningen eller den 
digitala uppkopplingen visade sig ha en delvis negativ inverkan på sjuksköterskornas 
upplevelser (Mair et al., 2008; Lindberg et al., 2009a; Sandberg et al., 2009; 
Vuononvirta et al., 2009; Wade et al., 2012; Gund et al., 2013; Barrett, 2016; Wright 
& Honey, 2016; Barken et al., 2017; Holm et al., 2017; Johansson et al., 2017). För 
att ett möte via videokonferens ska upplevas som tillfredsställande ansåg en 
sjuksköterska att teknologin måste vara välfungerande (Johansson et al., 2017). 
Teknologin kan annars utgöra ett hinder som avskräcker sjuksköterskor från att vilja 
använda videokonferens i sitt arbete (Mair et al., 2008; Barret, 2016). Vanliga 
tekniska problem var frysning av bilden och att samtalen avslutades på grund av dålig 
internetuppkoppling (Wade et al., 2012). En vital faktor för att som sjuksköterska 
kunna förmedla närhet vid användandet av videokonferens är god bildkvalitet, något 
som ibland försvårades när tekniken inte fungerade tillfredsställande (Barret, 2016). 
När tekniska problem med videokonferensutrustningen eller upprepade störningar 
inträffade i samband med videosamtal, upplevde sjuksköterskor antingen frustration 
eller irritation vilket påverkade användningen och kontinuiteten i arbetet negativt 
(Sandberg et al., 2009; Wright & Honey, 2016). Förutom frustration påverkade 
tekniska problem även sjuksköterskors syn på sitt arbete (Barken et al., 2017). När 
tekniska problem uppstod tenderade sjuksköterskor att kompensera för detta genom 
att återgå till att genomföra saker på det traditionella sättet, exempelvis att använda 
telefonen (Vuononvirta et al., 2009; Barken et al., 2017). I en studie låg tekniska 
problem till grund för cirka hälften av alla samtal som sjuksköterskorna hade med 
patienterna vilket gjorde att patienterna blev så medtagna att det egentliga mötet med 
sjuksköterskan fick ställas in (Barken et al., 2017). Andra faktorer som utgjorde 
hinder eller som inskränkte på flexibiliteten hos teknologin var tillgängligheten till 
och lokaliseringen av videokonferensutrustningen och rummets storlek (Wright & 
Honey, 2016), samt i vissa fall avsaknaden av ett dedikerat rum för användning av 
videokonferens (Johansson et al., 2017). Det upplevdes som dränerande att vid 
användning av videokonferens sitta instängd i ett litet utrymme under en längre tid 
(Sandberg et al., 2009). I en studie bedrevs videokonsultationerna i 
sjuksköterskeexpeditionen vilket inte ansågs optimalt då patientens integritet inte 
kunde respekteras (Johansson et al., 2017). I det här fallet önskade sjuksköterskan 
därför att ledningen skulle tillhandahålla ett bättre lämpat rum med 
videokonferensutrustning som fler än bara sjuksköterskan i studien kunde behärska. 

Sjuksköterskor som använde videotelefontjänster kopplade till det analoga 
telefonnätet visade ett lågt förtroende för videokonferens på grund av systemets 
begränsade ljud- och bildkvalitet (Mair et al., 2008). Användning av modernare 
utrustning men med otillräcklig internetuppkoppling var ett störningsmoment som 
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uppfattades som tidskrävande och inverkade på sjuksköterskornas beslutfattande 
(Wright & Honey, 2016). Dålig ljud- och bildkvalitet gjorde att den kliniska 
interaktionen mellan sjuksköterska och patient upplevdes som mindre effektiv och 
mindre tillfredsställande och ansågs även ha negativ påverkan på relationen (Mair et 
al., 2008). Sjuksköterskor hade också föreställningen om att dålig ljud- och 
bildkvalitet kunde ha en negativ inverkan på sjuksköterskornas professionella identitet 
och att den i framtiden även kunde påverka omvårdnadens holistiska karaktär negativt 
(Mair et al., 2008). Önskemål om förbättrad ljud- och bildkvalitet var gemensamt i 
flera studier (Mair et al., 2008; Jhaveri et al., 2015). Även arbetsprocesser och 
tekniska detaljer såsom möjligheten att zooma behövde utvecklas (Jhaveri et al., 
2015) samt att utrustningen som fanns tillgänglig på användarnas arbetsplatser var av 
samma typ (Wright & Honey, 2016). Trots negativa upplevelser visade däremot 
sjuksköterskorna en tillfredsställelse i att kunna bemästra teknologin (Mair et al., 
2008). Sjuksköterskor upplevde också att det fanns ett behov av en teknisk 
supporttjänst för att optimera installation och bildöverföring i samband med att 
patienterna flyttades från sjukhus till hemmiljö (Ditchburn & Marshall, 2017). Om 
problem inte kunde avhjälpas upplevde sjuksköterskor att videotjänsten inte nådde sin 
fulla potential och kunde därför lätt prioriterades bort (Wright & Honey, 2016). På 
vissa vårdcentraler observerades ett motstånd till förändring hos sjuksköterskorna, 
dessa attityder påverkade acceptansen av videokonferens inom verksamheten negativt 
(Vuononvirta et al., 2009).  

Diskussion  
Metoddiskussion  
Litteraturstudien genomfördes utifrån syftet att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 
av att använda videokonferens inom omvårdnad. Livserfarenheter och förförståelse 
för ämnet kan ha påverkat examensarbetet i olika grad vilket anses vara en svaghet. 
Under skrivprocessen har författarna till litteraturstudien strävat efter att bibehålla ett 
så objektivt förhållningssätt som möjligt till forskningsfältet och löpande reflekterat 
över förförståelsens eventuella inverkan på examensarbetet för att styrka studiens 
pålitlighet (Henricson & Billhult, 2012). Då inriktningen på studien var omvårdnad 
valdes tre databaser med omvårdnadsfokus ut för att få träffar på artiklar som var 
relevanta för studiens syfte. Tre databaser valdes (PubMed, Cinahl och PsycInfo) för 
att täcka in hela forskningsfältet och minska risken att missa potentiella 
resultatartiklar (Östlundh, 2017). En systematisk sökning utfördes genom att samma 
sökord användes i alla databaser då detta tillvägagångssätt ökar tillförlitligheten hos 
studien (Rosén, 2012). Sökorden formulerades utifrån studiens syfte då det i enlighet 
med Östlundh (2017) genererar bäst representation av forskningsfältet. De booleska 
operatorerna AND och OR användes för att inkludera studier som använde antingen 
samtliga sökord eller någon utav dem (Forsberg & Wengström, 2015). Först gjordes 
en bred sökning med operatorn OR för att sedan avsmalna och precisera sökningen 
med operatorn AND. Detta gjordes för att relevanta träffar inte skulle missas men 
avgränsa sökningen från att bli övermäktigt (Karlsson, 2012). Begreppen experience, 
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perception, attitude och perspective sammanfogade med den booleska operatorn OR 
användes trots att dessa begrepp inte är synonymer till varandra. I de olika 
databaserna finns det förslag på söksträngar som framkommer när ett begrepp skrivs 
in (Karlsson, 2012). När begreppet experience skrevs in, rekommenderade 
databaserna en söksträng med följande begrepp, perception, attitude och perspective. 
Den fullständiga länken av sökord valdes att användas då det bedömdes generera fler 
artiklar, som motsvarade litteraturstudiens syfte och därför valdes denna att användas.  

MeSH-termer beslutades att inte användas i sökningarna då antalet träffar blev för 
snävt och att risken för att missa relevanta artiklar ökade. Förklaringen till detta kan 
härledas till att e-hälsa som ämne är förhållandevis nytt och att etableringen av 
ämnesord är en tidskrävande process (Karlsson, 2012). Trunkering (*) användes för 
att bredda sökningen och inkludera studier där böjningar på de begrepp som användes 
i sökningarna förekom (Forsberg & Wengström, 2015). I samtliga sökningar 
placerades trunkeringen på sökordet experience efter bokstaven e trots att den 
optimala placeringen av trunkeringen hade varit efter bokstaven c för att även fånga 
upp formen experiencing. För att säkerställa att inga relevanta resultatartiklar missats 
till följd av detta gjordes samtliga sökningar om, denna gång med korrekt placering av 
trunkeringen (experienc*). Denna nya sökning resulterade i totalt nio ytterligare 
artiklar till vilka samtliga abstract lästes. Dock konstaterades att ingen av dessa 
artiklar svarade mot litteraturstudiens syfte. I den första sökningen tillämpades 
sökordet videoconferenc* men då denna sökning inte genererade tillräckligt antal 
resultatartiklar genomfördes en andra sökning. Denna gång placerades trunkeringen 
annorlunda och sökordet video* tillämpades för att fånga upp synonymer till 
videoconferencing som exempelvis video communication. Denna sökning resulterade 
i att två nya resultatartiklar identifierades. 

Samtliga sökningar gjordes med begränsningen qual* för att syftet med 
litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter. Kvalitativa studier 
bygger på ett induktivt förhållningssätt och studerar fenomen vilket passar bäst när 
erfarenheter ska studeras (Henricson & Billhult, 2012). Med detta som stöd 
inkluderades i huvudsak kvalitativa artiklar enligt rekommendation i Forsberg och 
Wengström (2015), men undantag gjordes för två artiklar med mixad metod. Dessa 
valdes att inkluderas då den kvalitativa delen dominerade i båda studierna och de 
bedömdes kunna tillföra relevant information till studiens resultat. För att utöka 
antalet resultatartiklar genomfördes en manuell sökning av artiklar som identifierats i 
referenslistor och bedömdes kunna vara av värde. De artiklar vars referenslistor 
studerades var systematiska litteraturstudier som av den anledningen exkluderats som 
resultatartiklar men ändå bedömdes innehålla relevant information för denna studie. 
Med denna metod kunde ytterligare två resultatartiklar inkluderas. 

Artiklar valdes att inkluderas med ett tidsintervall från 2008 till 2018 som enligt 
Östlundh (2017) är ett adekvat intervall för att generera aktuell forskning. Då denna 
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studie utforskade ett ämne som är i snabb förändring kan intervallet på tio år ha 
påverkat studiens resultat då tio år i detta sammanhang får bedömas som lång tid. 
Videokonferens är ett relativt nytt fenomen och teknologin utvecklas ständigt. Detta 
avspeglades i litteraturstudiens resultat då en markant attitydskillnad hos 
informanterna kunde identifieras relaterat till när studierna genomförts. I de 
artikeldatabaser där det var möjligt att avgränsa sökningarna till vetenskapliga artiklar 
som genomgått peer review, gjordes denna avgränsning då granskningen styrker 
artiklarnas pålitlighet (Karlsson, 2012). Begränsningen till peer review ökar kvalitén 
på de inkluderade artiklarna vilket i sin tur styrker trovärdigheten på den här 
litteraturstudiens resultat (Wallengren och Henricson, 2012). För att utesluta artiklar 
skrivna på språk som författarna till litteraturstudien inte behärskade inkluderades 
endast artiklar skrivna på engelska (Östlundh, 2017). Orsaken till att inga 
svenskspråkiga resultatartiklar inkluderats beror på att sådana inte framkom i 
sökningarna. Förklaringen till detta ligger i att största delen vetenskapliga artiklar 
publiceras på engelska (Forsberg & Wengström, 2015). Risken för feltolkningar 
relaterat till att artiklarna är skrivna på engelska har minimerats då författarna till 
litteraturstudien gemensamt diskuterat artiklarnas resultat tills konsensus kring 
innebörden uppnåtts (Wallengren och Henricson, 2012). 

Ett inklusionskriterium som bedömdes relevant för att styrka litteraturstudiens kvalitet 
var att samtliga studier som inkluderades i resultatet skulle vara godkända av en etisk 
kommitte eller påvisar att författarna gjort noggranna etiska överväganden (Forsberg 
& Wengström, 2015). I studien A Qualitative Study of the Experiences and 
Satisfaction of Direct Telemedicine Providers in Diabetes Case Management 
framgick det inte om studien blivit granskad av en etisk kommitté. För att kunna 
inkludera studien kontaktades en av författarna som kunde styrka att artikeln blivit 
granskad av the Institutional Review Board for the Protection of Human Subjects 
(IRBPHS). Godkännande av etisk kommitté saknades även i The attitudes of 
multiprofessional teams to telehealth adoption in northern Finland health centres. 
Medförfattaren som tillfrågades svarade att orsaken till att inget godkännande hade 
vidtagits berodde på att studien inte berörde patienter utan enbart vårdpersonal och att 
en etikprövning därför inte var nödvändig. 

För att kvalitetsgranska artiklarna användes Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall. Samtliga inkluderade artiklar uppnådde grad I eller II vilket 
motsvarar hög respektive medelhög vetenskaplig kvalitet och ökar trovärdigheten på 
litteraturstudiens resultat (Wallengren & Henricson, 2012). Ingen av de granskade 
artiklarna uppnådde låg vetenskaplig kvalitet (grad III) vilket innebar att inga artiklar 
exkluderades av denna anledning. Granskningarna gjordes av båda författarna till 
litteraturstudien för att stärka pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012). 
Databearbetningen gjordes av författarna enskilt för att sedan gemensamt diskutera 
resultaten i artiklarna och därigenom stärka pålitligheten i denna studie (Wallengren 
& Henricson, 2012). Datamaterialet sorterades och kategoriserades tills dess att 
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konsensus uppnåtts. Kategorierna itererades i takt med att författarna både individuellt 
och gemensamt bearbetade materialet från resultatartiklarna. 

Litteraturstudiens resultat bygger på studier utförda i länder över större delen av 
världen. Av studierna utfördes tre i Norge, tre i Storbritannien, tre i Sverige, två i 
Australien, en i Danmark, en i Finland, en i USA och en i Nya Zeeland. Merparten av 
de representerade länderna har liknande samhällsstruktur och vårdsystem som 
Sverige. Nya Zeeland och Australien är länder med glesbefolkade områden och stora 
geografiska avstånd, vilket kan förklara att användningen av videokonferens är väl 
etablerad där. Demografin i dessa länder kan liknas vid den svenska, framförallt 
glesbefolkade områden i norra delen av landet vilket styrker överförbarheten till 
Sverige. Överförbarheten kan dock vara begränsad när det kommer till länder där 
teknologin eller sjukvården inte är utvecklad och invånarna inte har tillgång till 
teknologisk utrustning. Fortlöpande under skrivprocessen har handledare, lärare och 
andra studerande läst denna litteraturstudie och gett konstruktiv kritik. Det ökar 
innehållsvaliditeten, trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten hos studien 
(Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 
använda sig av videokonferens inom omvårdnad. I studiens resultat framkom fyra 
kategorier och åtta underkategorier som presenterar sjuksköterskors erfarenheter då de 
använt videokonferens i sitt arbete. Utifrån resultaten skapades en djupare kunskap 
för hur videobaserad kommunikationsteknologi upplevs och används samt hur den 
påverkar sjuksköterskans yrkesutövande. Faktorer som stärkte sjuksköterskans 
yrkesroll samt relationsbyggandet till patienten och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal påvisades och vissa problemområden identifierades.  

Relationer  och  maktförhållanden  i  förändring  

I resultatet framkom sjuksköterskornas erfarenheter av hur relationen mellan dem 
själva och patienten påverkades vid användning av videokonferens. En aspekt som 
identifierades var den förändrade maktrelationen mellan sjuksköterska och patient. 
Det framkom att användning av videokonferens för kommunikation på distans 
medförde att sjuksköterskor hade mindre inflytande på exempelvis när och hur länge 
ett videosamtal skulle pågå och i vilken grad de medverkande var aktiva eller passiva 
i kommunikationen (Lindberg et al., 2009a; Solli et al., 2015). Oudshoorn, Ward-
Griffin och McWilliam (2007) utforskar maktrelationer i förhållandet mellan 
sjuksköterska och patient i palliativ hemsjukvård. Trots att videokonferens inte 
användes i studien finns likheten att patienter vårdas i hemmet där sjuksköterskan har 
en interaktiv roll. Oudshoorn et al. (2007) menar att sjuksköterskans makt grundar sig 
i sjuksköterskans professionella yrkesstatus, medan den makt som patienterna utövade 
i studien snarare verkade härstamma från deras inre motivation att återfå kontrollen 
över sin situation. I resultatet framkommer flera exempel på hur maktrelationen 
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förändrades, från att sjuksköterskan var den styrande och auktoritära figuren i 
relationen, till att tillämpa ett mer flexibelt och dynamiskt förhållningssätt i 
kommunikationen med sin motpart (Lindberg et al., 2009a; Solli et al., 2015; Barrett, 
2016). På ett sjukhus har sjuksköterskan bättre förutsättningar att påverka patienter 
och anhöriga, eftersom sjuksköterskan i högre grad själv kan besluta när och i vilket 
sammanhang interaktionen med en patient ska ske. Hemmet är en plats som präglas 
av olika personliga och privata symboler, det har en unik betydelse för patienten och 
är en plats avskild från sjukvårdens organisatoriska struktur som sjuksköterskan kan 
betraktas vara en del av. Hemmet är en plats där patienter kan känna tillhörighet och 
trygghet och där sjuksköterskan kan anses vara en gäst, där principer som att fråga om 
lov att komma in och röra sig inom hemmets olika rum blir aktuella (Spiers, 2002; 
Öresland, Määttä, Norberg, Winther Jörgensen & Lützén, 2008). Det finns aspekter i 
vanlig hemsjukvård som går att applicera på användning av videokonferens för 
kommunikation mellan en sjukhusenhet och patientens hem. I båda fallen "besöker" 
sjuksköterskan patientens hem och har visuell insyn i den privata sfären där patienten 
befinner sig. Resultatet visar också att en effekt av detta är att videokonferens inbjöd 
till dialog av mer personlig karaktär (Lindberg et al., 2009a; Barrett, 2016), minskade 
det upplevda avståndet till patienternas hem (Lindberg et al., 2009a), ökade 
sjuksköterskans sociala närvaro i hemmet (Barrett, 2016) och att den hos vårdarna 
möjliggjorde en ökad känsla av tillhörighet och bekantskap med sjuksköterskorna 
(Solli et al., 2015).  

Det framgår i i Lindberg et al. (2009a) att sjuksköterskorna på den neonatala 
akutsjukvårdsenheten upplevde att videokommunikationen i hög grad skedde på 
föräldrarnas initiativ snarare än det omvända. Sjuksköterskor som använde 
videokonferens i hemsjukvård visade stor flexibilitet i sitt arbete, baserat på respekt 
för anhörigvårdarna (Solli et al., 2015). Föräldrarna respektive vårdarna i dessa 
studier gavs makten att själva avgöra om kontakt skulle tas med sjukvården, vilket 
medförde att sjuksköterskorna fick anpassa sig efter de anhörigas behov. Denna 
omfördelning av initiativtagande kan dels ha inverkan på sjuksköterskans möjligheter 
att planera och organisera sitt arbete, men samtidigt ge patienter, vårdare och anhöriga 
i hemmet större möjligheter, eller empowerment, att själva påverka och bemästra sin 
situation och på så sätt vara delaktiga i de beslut som rör omvårdnaden (Lindberg, 
Axelsson & Öhrling, 2009b; Hinman, Nelligan, Bennell & Delany, 2017). I en 
holländsk studie visar Pols (2012) att det var vanligt förekommande att sjuksköterskor 
uttryckte en oro över vilken inverkan telemonitorerings- och videokonferens-tjänster 
skulle ha på relationen mellan sjuksköterska och patient. Det fanns en oro över att 
distansöverbryggande teknologier skulle komma att ersätta fysiska möten och att 
dessa system kommer att göra det svårare för sjuksköterskor att agera ansvarsfullt och 
adekvat. En grundläggande och allmänt accepterad tes är att god omvårdnad är 
omöjlig om sjuksköterskan inte fysiskt träffar patienten samt att få utmanar denna 
föreställning (Pols, 2012). Eftersom sjuksköterskor i samband med omvårdnad av 
patienter också samlar in en rad olika typer av information med hjälp av flera sinnen, 
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vidmakthålls även att det är omöjligt att ställa välinformerade diagnoser via 
videokonferens. Det fysiska mötet, att bara befinna sig vid patientens sida, möjliggör 
även någonting ytterst mänskligt: att signalera stöd och empati för en annan människa 
trots avsaknaden av verbal kommunikation. Videokonferens skulle dessutom försvåra 
tillämpningen av vad en KOL-specialiserad sjuksköterska kallar 
“fingerspitzengefühl” (Pols, 2012, s. 49), eller “magkänsla” som kan komma när 
sjuksköterskan faktiskt sitter bredvid sin patient och delar samma fysiska utrymme.  

Det finns en viss legitimitet i ovanstående farhågor och orostankar. Tillämpningen av 
videokonferens kan visserligen anses avskärma sjuksköterskan från patienten eller 
dess anhöriga. Pols (2012) framhåller dock att de sjuksköterskor som faktiskt 
använder distansöverbryggande teknologier i sitt arbete, omformar och utvecklar nya 
färdigheter som kompenserar för bristerna som följer av att inte träffa patienten i 
samma rum (Pols, 2012), som exempelvis att ställa väl genomtänkta frågor till 
patienterna. Barrett (2016) menar också att sjuksköterskor använde kompensatoriska 
mekanismer när kommunikation skedde via videokonferens istället för ansikte-mot-
ansikte. I denna studie tillämpade sjuksköterskorna olika strategier för att kompensera 
för de upplevda närvarorelaterade begränsningar som konsultation via videokonferens 
medförde. Trots att videokonferens har potentialen att öka sjuksköterskors 
möjligheter att komma närmare sina patienter och se in i patienters hem (Lindberg et 
al., 2009a; Barken et al., 2017) finns indikatorer på att videokonferens kunde 
upplevas som ett hinder för en god relation mellan sjuksköterska och patient (Mair et 
al., 2008; Gund et al., 2013). De farhågor eller oro som sjuksköterskor uttrycker över 
distansöverbryggande teknologiers betydelse för relationen mellan sjuksköterska och 
patient, måste dock förstås utifrån de föreställningar och värden som sjuksköterskor 
förknippar med omvårdnad. Pols är noga med att poängtera att det är viktigt att de 
idéer, aktörer och den teknologiska utrustning som ingår i ett visst 
omvårdnadssammanhang passar ihop (Pols, 2012, s. 45). Det är exempelvis viktigt att 
den utrustning som används och det förhållningssätt som sjuksköterskor tillämpar 
passar den individuella patienten och omvårdnadsformen. Den oro som vissa 
sjuksköterskor uttrycker kan delvis vara legitim eftersom kommunikation via 
videokonferens innebär att sjuksköterskan är fysiskt avskärmad från patienten. 
Däremot finns indikatorer på att sjuksköterskor som arbetar med dessa teknologier 
gör kompensatoriska anpassningar. De hinder som sjuksköterskor föreställer sig kan 
uppkomma vid användning av videokonferens, kan övervinnas genom att 
sjuksköterskan tillämpar sin kreativa förmåga att hitta strategier för att kompensera 
för distansöverbryggande teknologiers tillkortakommanden.  

En ytterligare sak som bör uppmärksammas är att sjuksköterskors attityder till 
videokonferens kan variera beroende på vilket sammanhang teknologin är tänkt att 
användas. Negativa attityder till videokonferens kan bero på negativa upplevelser till 
följd av bland annat krånglande eller undermålig utrustning (Mair et al., 2008; 
Lindberg et al., 2009a; Sandberg et al., 2009; Vuononvirta et al., 2009; Wade et al., 
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2012; Gund et al., 2013; Barrett, 2016; Wright & Honey, 2016; Barken et al., 2017; 
Holm et al., 2017; Johansson et al., 2017), eller att det råder en arbetskultur där 
sjuksköterskor uppvisar ett motstånd till förändring (Vuononvirta et al., 2009). 
Upplevelsen av videokonferens som ett adekvat eller mindre adekvat 
kommunikationsmedium kan också bero på sjuksköterskans utgångspunkt från vilken 
hon eller han gör sin bedömning. Om videokonferens till exempel används för 
kommunikation med patienter, familjer eller anhörigvårdare som ett komplement till 
telefonen, kan sjuksköterskor som arbetar på en sjukhusenhet uppleva att teknologin 
bidrar med en extra dimension i kommunikationen då sjuksköterskan faktiskt kan se 
in i patientens hem. I sammanhang där videokonferens istället introduceras och 
används i exempelvis hemsjukvård, alltså under omständigheter där sjuksköterskor är 
vana med att träffa patienter i deras hem där fysisk närvaro, beröring, möjligheten att 
känna lukt och att kunna trösta är aspekter som tas för givet, kan uppfattningen vara 
annorlunda. När videokonferens introduceras och används för att komplettera eller till 
och med ersätta fysiska möten, kan teknologin snarare upplevas som ett hinder för 
sjuksköterska-patientrelationen (Mair et al., 2008; Gund et al., 2013) och ett hot då 
dess tillämpning utmanar traditionella normer för vad god omvårdnad innebär (Pols, 
2012). Det är i och med detta viktigt att de teknologier som implementeras i hälso- 
och sjukvården passar verksamheter de implementeras i och de aktörer som berörs av 
dem (Pols, 2012).  

Skiftande  inställning  till  videokonferens  hos  sjuksköterska  och  patient  

Eftersom erfarenheter och upplevelser är subjektiva uppvisar resultaten i 
litteraturstudien att sjuksköterskors förhållningssätt till videokonferens varierar. 
Kommunikation är ett informationsutbyte som inkluderar två parter och inbjuder till 
vidare reflektion. I de studier som inkluderats i resultatet menar sjuksköterskor att 
patienterna genomgående har en positiv attityd till videokonferens som ett 
komplement i omvårdnaden (Lindberg et al., 2009a; Sandberg et al., 2009; Gund et 
al., 2013; Trondsen et al., 2014; Solli et al., 2015; Johansson et al., 2017). 
Sjuksköterskornas inställning till att arbeta med videokonferens varierade och 
representerades av ett vitt spann från att vara kritiska till tekniken och tveksamma till 
implementering (Mair et al., 2008; Lindberg et al., 2009a; Vuononvirta et al., 2009; 
Gund et al., 2013) till en positiv attityd och vilja att fördjupa sina kunskaper inom 
videokommunikation (Solli et al., 2015; Barken et al., 2017; Johansson et al., 2017). 
Många sjuksköterskor tilltalas av flexibiliteten och omväxlingen som ett arbete inom 
hemsjukvården medför och uppskattar möjligheten att se hela patienten då de vårdas i 
sin hemmiljö. Just hemsjukvård är en kontext där videokonferens lämpar sig särskilt 
väl men införandet av telekommunikation inom verksamheten kan i grunden förändra 
sjuksköterskans arbetsbeskrivning (Chang et al., 2013). Sjuksköterskors arbete med 
videokonferens som kommunikationsverktyg kan dock resultera i att en negativ 
attityd till arbetssättet växer fram, om sjuksköterskan känner sig instängd i ett rum 
och därigenom upplever att hon eller han blir berövad den mänskliga kontakten i 
omvårdnaden (Sandberg et al., 2009). 
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Sjukdom och lidande försätter patienter i en sårbar position där de inte har något att 
förlora vilket skulle kunna bidra till att de är öppna och mottagliga för nya 
omvårdnadsstrategier. En gemensam uppfattning som tydligt framträdde hos flera av 
patienterna och deras anhöriga i litteraturstudiens resultat var hur de kände sig 
tryggare och mer självständiga i hemmet när de gavs möjlighet att kommunicera med 
sjuksköterskorna via videokonferens (Lindberg et al., 2009a; Gund et al., 2013; 
Ditchburn & Marshall, 2017) vilket i förlängningen gjorde dem mer delaktiga i den 
egna vården (Trondsen et al., 2014). Det faktum att videokonferens upplevdes öka 
tillgängligheten till hälso- och sjukvården för patienterna kan också ha bidragit till att 
de var mer positiva och öppna till förändringar. Genom att belysa de faktorer som 
ligger till grund för de olika attityderna och skapa en medvetenhet om motpartens 
upplevelser kan den nya kunskapen bidra till att framtidens sjuksköterskor ställer sig 
mindre kritiska till förändringar och istället kan vara resurser i teknikutvecklingen. 

I ett samhälle som präglas av en snabb teknikutveckling ställs stora krav på 
sjuksköterskan att lära sig använda den nya tekniken på ett sätt som uppfyller 
patientens behov i enlighet med den kompetensbeskrivning som gäller för legitimerad 
sjuksköterska (Sävenstedt & Florin, 2013). I litteraturstudiens resultat återfinns 
sjuksköterskor som ansåg det betydelsefullt att vården håller jämna steg med den 
teknikutveckling som sker i övriga samhället och samma sjuksköterskor beskrev 
tekniken som lätt att lära och de använde den gärna i sitt dagliga arbete (Gund et al., 
2013). De sjuksköterskor som var tveksamma till implementering av ny teknik 
tenderade att efter en tids användning av videokonferens ändra sin attityd från att ha 
varit negativa till att förhålla sig positiva då de insett fördelarna med tekniken 
(Vuononvirta et al., 2009; Johansson et al., 2017). Olika orsaker till att inte vilja 
använda teknik i arbetet kunde vara bristande teknisk kunskap (Vuononvirta et al., 
2009) eller en rädsla för att ställas till svars för eventuella misstag baserat på 
förbisedda symtom som skulle ha upptäckts om patienten konsulterats ansikte-mot-
ansikte (Mair et al., 2008). I sin yrkesroll har sjuksköterskan många riktlinjer att rätta 
sig efter, något patienten i egenskap av privatperson inte behöver förhålla sig till. 
Detta skulle kunna bidra till att patienterna är mer öppna och mottagliga för 
förändringar medans sjuksköterskan begränsas av de förväntningar som finns på 
yrkesrollen. Sjuksköterskorna i Pols (2012) upplevde en normkonflikt i arbetet med 
distansmonitorering som skedde på bekostnad av deras yrkesroll då de fann det svårt 
att uppfylla normen för vad god omvårdnad innebär när patienterna inte var fysiskt 
närvarande, vilket komplicerade sjuksköterskornas inställning till telekommunikation. 
Sjuksköterskeyrket präglas av gamla traditioner och de ålderdomliga förväntningarna 
som finns på rollen som sjuksköterska genomgår nu en förändring (Segar et al., 
2013). Denna övergång upplevdes svår av vissa sjuksköterskor som ansåg att 
teknologin utgjorde ett hot mot hela sjuksköterskeprofessionen och att den i 
förlängningen riskerade att skada omvårdnadens holistiska karaktär (Mair et al., 
2008). Just omvårdnad är den legitimerade sjuksköterskans speciella kompetens och 
medför ett ansvar att leda omvårdnadsarbetet anpassat efter varje patients individuella 
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behov. Detta kan ske individuellt eller i teamsamverkan där andra professioner och 
patientens närstående inkluderas genom att sjuksköterskan samordnar vårdprocessen 
med kärnkompetensen Informatik som vägledning för att garantera säker 
kommunikations- och informationsöverföring (Edberg et al., 2013). Den här studiens 
resultat visar att videokonferens genom sin effektivitet och tillgänglighet är ett 
lämpligt verktyg för att koordinera och informera patienten och övriga berörda aktörer 
för att optimera och individanpassa omvårdnaden. 

Tekniken  och  videokonferens  i  framtidens  vård 
Litteraturstudiens resultat visar att det finns ett samband mellan de teknologiska 
problem som beskrivs av sjuksköterskorna och vilket år studien genomfördes. Detta 
skulle kunna förklaras med att tekniken ständigt utvecklas och optimeras. Ett vanligt 
förekommande problem relaterat till tekniken som framkom i de äldre artiklarna var 
att bildkvaliteten inte återgav patienter och detaljer tydligt nog för att göra säkra 
bedömningar (Mair et al., 2008; Sandberg et al., 2009) samt att bilden frös (Wade et 
al., 2012). I en studie från 2017 upplever sjuksköterskorna fortfarande den oklara 
bilden som ett problem men härleder nu den sviktande kvaliteten till användarnas 
bristande handhavande av utrustningen (Holm et al., 2017). Hur viktig just kvaliteten 
på bilden är påtalas i Barret (2016) där sjuksköterskorna beskriver ett samband mellan 
närvaron de lyckas förmedla i mötet och hur väl bildöverföringen fungerar. 
Litteraturstudiens resultat visar genomgående att otillfredsställande bildkvalitet 
upplevdes som ett problem vid användning av videokonferens. Det faktum att den 
nyare studien förklarar den dåliga bilden med bristande handhavande föranleder till en 
reflektion att fokus framöver borde läggas på utbildning av användarna snarare än 
vidareutveckling av tekniken. Trots tekniska problem ansåg flera sjuksköterskor att 
möte via videokonferens var lika bra eller nästan lika bra som möte ansikte-mot-
ansikte när det kom till att läsa av kroppsspråk och andra visuella signaler hos 
patienterna (Lindberg et al., 2009a; Trondsen et al., 2014; Solli et al., 2015). 
Sammantaget gjorde detta det möjligt för sjuksköterskorna att utföra 
omvårdnadsåtgärder på distans samt få en bättre helhetsbild av varje patient. Ett mål 
för den legitimerade sjuksköterskan i enlighet med kärnkompetensen Informatik är att 
optimera omvårdnadsprocessen vilket skulle kunna underlättas med välfungerande 
videokonferens då det medför att tillgängligheten till vården blir bättre för alla parter. 
En viktig aspekt att ta hänsyn till är dock att inga teknologiska framsteg kan 
kompensera för fysisk beröring, vilket gör att videokonferens inte lämpar sig i alla 
kontexter (Sandberg et al., 2009; Pols, 2012; Barret, 2016).  

I litteratustudiens resultat uttryckte en del sjuksköterskor att de saknade de tekniska 
färdigheter som krävdes för att behärska videotekniken och kände en oro över att det 
skulle ta tid att lära sig använda den tekniska utrustningen (Vuononvirta et al., 2009). 
Den bristande förmågan att hantera utrustningen kan bero på att användning av teknik 
och digitala kommunikationstjänster inte var lika etablerat i samhället år 2009 då 
studien genomfördes som det är idag. Idag, nästan tio år senare är merparten av 
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befolkningen vana användare av smartphones och applikationer som möjliggör 
kommunikation via video såsom Skype och Facetime. Då de tekniska innovationerna 
används i vardagen blir implementeringen av dem i omvårdnadsarbetet naturligare 
vilket skulle kunna generera färre användarrelaterade problem för framtidens 
sjuksköterskor. Enligt kärnkompetensen Informatik är det sjuksköterskans skyldighet 
att kunna använda ny teknik patientsäkert i sitt arbete vilket belyser vikten av att hålla 
jämna steg med den snabba teknologiska utvecklingen som sker inom dagens hälso- 
och sjukvård (Sävenstedt & Florin, 2013). Sjuksköterskor som återfinns i den här 
studiens resultat hade flera önskemål och förslag på utvecklingsområden för 
videokonferens. I de äldre studierna efterfrågades system för att underlätta 
koordination och tidsbokningar (Vuononvirta et al., 2009) samt bättre utrustning som 
gav mindre störningar i kommunikationen (Sandberg et al., 2009). Sjuksköterskor i 
den senare studierna hade önskemål om att vilja optimera den befintliga tekniken 
genom att exempelvis kunna zooma (Jhaveri et al., 2015), göra samma utrustning 
tillgänglig på samtliga arbetsplatser (Wright et al., 2016) och att kunna hålla flera 
videokonferenser igång samtidigt kombinerat med en funktion för väntande samtal 
(Ditchburn & Marshall, 2017). Att önskemålen ändrat karaktär och blivit mer 
specifika över tid skulle kunna relateras till samhällsutvecklingen i stort där tekniken 
tar en allt större plats i de flesta människors liv, både privat och i arbetslivet samt att 
användningen sker mer naturligt och med djupare förståelse för teknikens funktioner. 
Det satsas idag stort på e-hälsa och teknikutveckling vilket bidrar till att det ställs 
högre krav på sjuksköterskan att kontinuerligt uppdatera sina kompetenser inom 
Informatik och värna om att vården förblir personcentrerad och patientsäker. I en 
rapport från Socialstyrelsen (2018) framgår det att just bristande kommunikation och 
informationsöverföring ihop med underbemanning och bristande kompetens ligger till 
grund för den vanligaste risken för uppkomst av vårdskada. Vidare kan bristande 
kommunikation skapa en känsla av otrygghet, resultera i felaktiga prioriteringar samt 
fördröja diagnostisering och behandling, särskilt då vården utlokaliseras 
(Socialstyrelsen, 2018). Om videokonferens används i omvårdnadssammanhang där 
teknologin passar bra och om sjuksköterskor lär sig att behärska denna teknologi så 
att den blir en naturlig del i omvårdnadsarbetet, har videokonferens god potential att 
vara ett effektivt verktyg för att i framtiden motverka uppkomsten av vårdskador och 
skapa en säkrare vård genom att underlätta kommunikation och 
informationsöverföring.  

Banbrytande framsteg inom medicinsk forskning och innovationer inom 
informations- och kommunikationsteknologi har revolutionerat hälso- och sjukvården 
till den grad att den idag närmar sig ett paradigmskifte, där ett kurativt och reaktivt 
paradigm håller på att ersättas av ett preventionsparadigm (Moerenhout et al., 2018), i 
vilket fokus ligger på att främja hälsa, hälsosam livsstil och välmående (Kimberly & 
Cronk, 2016; Spanakis et al., 2016). Digitaliseringen av hälso- och sjukvården är tätt 
sammanflätad med detta preventionsparadigm. Elektroniska journalsystem 
tillgängliga online och teknologier som gör det möjligt att monitorera kroniskt sjuka 
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på distans är bara några exempel på hur patienter ges större makt eller empowerment 
att påverka sin egen hälsa och beslut som rör sin medicinska behandling och sin 
omvårdnad. Det finns dock röster som ifrågasätter lämpligheten med denna typ av e-
hälsotjänster inom hälso- och sjukvård, där patienter erhålls mer ansvar för sin hälsa. 
Vilhelmsson (2017) menar att det finns en risk att ständig övervakning och mätning 
av människors hälsotillstånd bidrar till en medikaliseringskultur där även friska 
människor betraktas som potentiellt sjuka och där gränsdragningen mellan sjukdom 
och risk för sjukdom blir allt mer osäker. I en sådan kultur ökar fokuset på 
predisposition för sjukdom snarare än sjukdom, patienten får ta ett större ansvar för 
sin egen hälsa och välmående och människors integritet och säkerhet blir viktiga 
frågor att lyfta (Vilhelmsson, 2017). Trots detta består framtidens utmaningar: en allt 
mer åldrande befolkning (Europakommissionen, 2014; Mark et al., 2015; Bao et al., 
2018; Moerenhout et al., 2018) och en ökande efterfrågan på vårdpersonal (WHO, 
2014). I ett preventionsparadigm är en del av lösningen på dessa utmaningar 
tillämpningen av e-hälsotjänster (Kimberly & Cronk, 2016; Spanakis et al., 2016; 
Moerenhout et al., 2018) och denna studie visar att användningen av videokonferens 
som en del i hälso- och sjukvårdens e-hälsoutveckling kan ha en legitim plats i både 
rådande och framtida omvårdnadsarbete.  

Konklusion  
Litteraturstudiens resultat visar flera fördelar med videokonferens när den används av 
sjuksköterskor i praktisk yrkesverksamhet. Resultatet visar också att videokonferens 
fortfarande är under utveckling och det visar på sjuksköterskans viktiga roll i 
samarbetet för att göra omvårdnaden personcentrerad och evidensbaserad. Studien 
visar att sjuksköterskor upplever att patienter och anhöriga ser videokonferens som ett 
värdefullt komplement då förutsättningarna för att patienten kan stanna i hemmet blev 
bättre och att videokonferens kan bidra till att stärka patientens empowerment. För 
sjuksköterskorna medförde dock teknologin flera nya utmaningar, däribland känslan 
av avstånd och att tekniska problem påverkade arbetsflödet, men resultatet visar att de 
kunde hitta strategier för att övervinna och bemästra dessa problem. Användningen av 
videokonferens både påverkades av och bidrog till en rad olika attityder, där bland 
annat negativa åsikter bottnade i en rädsla för att förlora den kliniska kunskapen eller 
oro över att inte kunna bemästra tekniken. De sjuksköterskor som förhöll sig positiva 
till videokonferens ansåg att tekniken har en given plats i framtidens hälso- och 
sjukvård och att den kan vara ett värdefullt redskap i personcentrerad omvårdnad. 

Implikation  
I framtiden kommer en allt större del av vården att ske i hemmet och forskning som 
berör videokonferens utifrån ett omvårdnadsperspektiv är begränsad. Därför behövs 
vidare forskning som belyser hur implementering av videokonferens kan hjälpa 
sjuksköterskan i det praktiska omvårdnadsarbetet. Då dagens hälso- och sjukvård 
genomgår en stor förändring och blir alltmer komplex är det av stor vikt att 
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sjuksköterskestudenter redan under sin utbildning introduceras för olika e-
hälsotjänster (som videokonferens) och får en uppfattning om hur de kan användas i 
den kliniska verksamheten. Den teknologiska aspekten av att använda videokonferens 
upplevs av många som ett hinder och det är därför av stor vikt att sjuksköterskor får 
möjlighet till utbildning och praktisk träning i samband med att videokonferens-
teknologin implementeras i arbetet. Videokonferens som komplement inom vården 
ökar möjligheten för sjuksköterskan att ge varje patient anpassad information 
samtidigt som det sparar tid och resurser både för sjuksköterskan och patienten, vilket 
gör det troligt att videokonferens som kommunikationssätt kommer att bli mer 
framträdande i framtidens vård. Mer forskning inom området kan ge sjuksköterskor 
bättre förståelse för teknologins fördelar och begränsningar för att tillhandahålla vård 
på distans samt ge bättre förutsättningar att individanpassa och personcentrera 
omvårdnaden.  
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Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska  operatorer 
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Lästa  
abstrakt 

Granskade  
artiklar 

Resultat-  
artiklar 

2018-03-02 PubMed 

nurs* AND (experience* OR 
perception* OR attitude* OR 
perspective*) AND (telehealth OR 
telecare OR telemedicine OR ehealth OR 
mhealth OR videoconferenc*) AND 
qual*  
 
Limit: 2008-2018 

255 108 44 8 

2018-03-02 CINAHL 

nurs* AND (experience* OR 
perception* OR attitude* OR 
perspective*) AND (telehealth OR 
telecare OR telemedicine OR ehealth OR 
mhealth OR videoconferenc*) AND 
qual*  
 
Limit: 2008-2018. peer review 

121 69 (6 
dubbletter) 15 2 

2018-03-02 PsycInfo 

nurs* AND (experience* OR 
perception* OR attitude* OR 
perspective*) AND (telehealth OR 
telecare OR telemedicine OR ehealth OR 
mhealth OR videoconferenc*) AND 
qual*  
 
Limit: 2008-2018. peer review 

99 32 (2 
dubbletter) 3 1 

2018-03-06 PubMed 

nurs* AND (experience* OR 
perception* OR attitude* OR 
perspective*) AND video* AND qual*  
 
Limit: 2008-2018 

198 9 6 2 

2018-03-07 CINAHL 

nurs* AND (experience* OR 
perception* OR attitude* OR 
perspective*) AND video* AND qual*  
 
Limit: 2008-2018, peer review 

247 18 (4 
dubbletter) 2 0 

2018-03-07 PsycInfo 

nurs* AND (experience* OR 
perception* OR attitude* OR 
perspective*) AND video* AND qual*  
 
Limit: 2008-2018, peer review 

92 3 0 0 
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2018-03-09 Manuell 
sökning 

Solli, H., Hvalvik, S., Bjørk, I. T., & 
Hellesø, R. (2015). Characteristics 
of the relationship that develops 
from nurse-caregiver 
communication during telecare. 
Journal Of Clinical Nursing, 
24(13/14), 1995-2004. 
doi:10.1111/jocn.12786. 

 1 1 1 

2018-03-13 Manuell 
sökning 

Gund, A., Sjöqvist, B. A., Wigert, 
H., Hentz, E., Lindecrantz, K., & 
Bry, K. (2013). A randomized 
controlled study about the use of 
eHealth in the home health care of 
premature infants. BMC Medical 
Informatics and Decision Making. 
2013 (13), 22. doi: 10.1186/1472-
6947-13-22. 

 1 1 1 
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Sökord PubMed CINAHL PsycInfo 

sjuksköterska / omvårdnad nurs* (fritext) nurs* (fritext) nurs* (fritext) 

upplevelse / erfarenhet experience* (fritext) experience* (fritext) experience* (fritext) 

uppfattning perception* (fritext) perception* (fritext) perception* (fritext) 

attityd attitude* (fritext) attitude* (fritext) attitude* (fritext) 

perspektiv perspective* (fritext) perspective* (fritext) perspective* (fritext) 

telehälsa telehealth (fritext) telehealth (fritext) telehealth (fritext) 

telecare telecare (fritext) telecare (fritext) telecare (fritext) 

telemedicin telemedicine (fritext) telemedicine (fritext) telemedicine (fritext) 

ehälsa ehealth (fritext) ehealth (fritext) ehealth (fritext) 

mhälsa mhealth (fritext) mhealth (fritext) mhealth (fritext) 

videokonferens videoconferenc* (fritext) videoconferenc* (fritext) videoconferenc* (fritext) 

video video* (fritext) video* (fritext) video* (fritext) 

kvalitativ qual* (fritext) qual* (fritext) qual* (fritext) 
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Tabell  1:  Artikelöversikt  
Artikel  1 

Referens Barken, L. T., Thygsen, L., & Söderhamn, U. (2017). Advancing beyond the system: telemedicine 
nurses’ clinical reasoning using a computerised decision support system for patients with COPD – an 
ethnographic study. BMC Medical Informatics and Decision Making, 181(17), 1-11. doi: 
10.1186/s12911-017-0573-7 

Land 
Databas 

Norge 
PubMed   

Syfte Syftet var att utforska processen av telemedicin-sjuksköterskors kliniska resonemang när de använder 
datoriserat beslutsstödssystem för förvaltning av patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod. 
Deltagande observation, intervjuer med fokusgrupper. 

Urval Tre legitimerade sjuksköterskor som behandlade KOL-patienter från flera olika kommuner i ett 
telemedicinskt center.  

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes genom deltagande observationer, “tänka högt”-tekniken och 
fokusgruppintervjuer. Observationerna gjordes på sjuksköterskornas arbetsplats. Fältanteckningar 
gjordes under och efter observationernas genomförande. Efter att fältarbetet slutfördes, utfördes en 
fokusgruppsintervju för att få insikt i deltagarnas upplevelse av att föra resonemang och beslutfattande 
när de arbetade med datoriserade beslutsstödssystem.  

Dataanalys Innehållsanalys genomfördes på manifest och latent data. Den manifesta analysen gjordes genom att 
texten lästes igenom flera gånger för att delas in i meningsenheter som sedan kondenserades. De 
kondenserade texterna kodades sedan med gemensamma nämnare. De latenta datan involverade en 
tolkning av textens underliggande mening vilket leder till ett övergripande tema. Materialet sorterades 
med användning av verktyget NVivo 10. 

Bortfall Redovisas ej i artikeln. 
Slutsats Sjuksköterskorna använde sig av videokonsultation för att vägleda och informera patienterna. Under 

videosamtalen ställde sjuksköterskorna frågor och kunde se patienten, vilket resulterade i ökad kunskap 
om patientens tillstånd och gynnade beslutfattandet samt ökade förtroendet för det fattade beslutet. De 
telemedicinska momenten upplevdes som svåra att hantera eftersom det var nytt och ständigt 
förändrades. Trots detta upplevdes videokonferensen intressant och det ökade tiden och utrymmet att 
hantera olika arbetsuppgifter. Dessutom upplevde sjuksköterskorna att de fick en bättre relation till 
patienterna. Tekniska problem fördröjde sjuksköterskornas arbete och beslutsfattandeprocess vilket 
ledde till en frustration som påverkade synen på deras arbete negativt. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II (79,1%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 
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Artikel  2 

Referens Barrett, D. (2016). Rethinking presence: a grounded theory of nurses and teleconsultation. Journal of 
Clinical Nursing, 26(19-20), 3088-3098. doi: 10.1111/jocn.13656  

Land   
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Studien syftar till att ge en bättre förståelse för vad telekonsultation innebär för sjuksköterskor och deras 
profession samt utveckla en teori som utgör en ram för att förstå sjuksköterskornas användning av 
videomedierad interaktion. 

Metod:   
Design 

Kvalitativ metod. 
Intervjustudie. 

Urval I ett första skede rekryterades en grupp (okänt antal) sjuksköterskor som alla hade erfarenhet av att 
använda videobaserad telekonsultation i sitt arbete och som uttryckte intresse av att deltaga i studien. I 
nästa steg gjordes ett selektivt urval där fem sjuksköterskor valdes ut och som i sitt arbete använde sig av 
telekonsultation i olika former och sammanhang för att fånga en stor bredd av erfarenheter.  

Datainsamling I ett första skede samlades data in genom att totalt 17 semistrukturerade intervjuer genomfördes där 
sjuksköterskornas upplevelser, kunskap och känslor kring telekonsultation utforskades. Materialet spelades 
in, transkriberades och analyserades kontinuerligt för att definiera olika begrepp. Datainsamlingen 
övergick i nästa skede från att vara selektiv till att anta en teoretisk insamlingsmetod för att bättre kunna 
identifiera olika teman. Datainsamlingen pågick tills dess att deltagarna inte längre kunde tillföra någon ny 
information och en teoretisk mättnad uppnåtts.  

Dataanalys Grounded Theory (GT). Datamaterialet analyserades manuellt enligt en trestegsmodell bestående av öppen, 
axiell och selektiv kodning. Den första fasen - öppen kodning - innebär en "mikroanalys" där öppna koder 
utvecklades. I enlighet med förfarandet vid en GT identifierades relationerna mellan koderna genom en 
process med konstant jämförande analys. Axiell kodning var nästa steg för att identifiera relationer mellan 
kategorierna och deras underkategorier. Sist genomfördes selektiv kodning, en process genom vilken 
kategorierna vidareutvecklas för att skapa en teori. I denna studie relaterad till användningen av 
telekonsultation av sjuksköterskor. 

Bortfall Redovisas ej i artikeln. 
Slutsats Denna studie visar genom grounded theory sjuksköterskors olika typer av närvaro under telekonsultation 

och hur detta påverkar deras roll som sjuksköterska. Sjuksköterskorna tillämpade fortlöpande nya strategier 
för att övervinna teknikens komplexa inverkan på deras arbete vid video-medierad kommunikation med 
patienter och omvårdnadspersonal. Författaren menar att det krävs ytterligare forskning på området. 
Efterföljande studier skulle kunna göras på hur telekonsultation bäst används, var begränsningarna i 
teknologin ligger eller omvårdnad generellt. 

Vetenskaplig   
kvalitet 

Grad I (86,45%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 

 
 
 
 
 
 
 



BILAGA  C    

 

Artikel  3 

Referens Ditchburn, J., & Marshall, A. (2017). Renal telemedicine through video-as-a-service delivered to 
patients on home dialysis: A qualitative study on the renal care team members' experience. Journal 
Of Renal Care, 43(3), 175-182. doi:10.1111/jorc.12207 

Land   
Databas 

Storbritannien. 
Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att presentera perspektiven hos ett nefrologi-specialicerat sjukvårdsteam som 
använde telemedicin för att förstå deras upplevda fördelar och nackdelar med tjänsten. 

Metod:   
Design 

Kvalitativ metod. 
Intervjustudie. 

Urval Strategiskt urval. Deltagarna rekryterades i form av ett team sammansatt av olika professioner, bland annat 
sjuksköterskor, från nefrologienheten på Lancashires sjukhus. Urvalet baserades på att aktuellt sjukhus 
använde sig av en videobaserad tjänst där patientens hem var länkat till avdelningen på sjukhuset. 

Datainsamling Tio semistrukturerade intervjuer hölls som vardera pågick i cirka 45 minuter. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. 

Dataanalys Innehållsanalys. En induktiv metod användes för att analysera intervjumaterialet med en konstant 
jämförande metod. Uppgifterna transkriberades ord för ord och transkripten granskades för att identifiera 
teman. Uppgifterna dubbelkodades. Båda författarna definierade koder som minskade kategorierna till 
stora teman genom pågående diskussioner och omläsning av transskript tills konsensus uppnåddes. 

Bortfall Redovisas ej i artikeln. 
Slutsats Deltagarna i studien ansåg att telemedicintjänsten var användbar vid hemdialys och tekniken var väl 

mottagen. Sex huvudteman genererades utifrån intevjudatan: (i) positiv feedback från patienter, (ii) 
snabbare sätt att lösa problem, (iii) mer effektiv användning av personalens tid, (iv) minskad restid, (v) 
sinnesfrid och (vi) känsla av arbetsnöjdhet. Sjuksköterskorna som deltog i studien framhöll att de med 
hjälp av videokonferenslänken snabbare kunde lösa problem som uppstod samtidigt som de sparade 
mycket tid och kunde utföra andra arbetsuppgifter under tiden dialysen pågick. En annan positiv aspekt 
med att använda videokonferens är tiden som sparas in när sjuksköterskorna slipper resa hem till alla 
patienter och i stort ansåg de att de kunde göra sitt jobb bättre och lättare stödja sina patienter. 

Vetenskaplig   
kvalitet 

Grad I (85,42%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 

 



BILAGA  C    

 

Artikel  4 

Referens Gund, A., Sjöqvist, B. A., Wigert, H., Hentz, E., Lindecrantz, K., & Bry, K. (2013). A randomized 
controlled study about the use of eHealth in the home health care of premature infants. BMC Medical 
Informatics and Decision Making, 13, 22. doi: 10.1186/1472-6947-13-22. 

Land 
Databas 

Sverige. 
Manuell sökning. 

Syfte Syftet med denna randomiserade kontrollstudie var att undersöka om användning av videokonferens 
eller en webbapplikation förbättrar tillfredsställelsen hos föräldrar till förtidigt födda barn i hemmiljö 
samt om behovet av hembesök minskar. Dessutom undersöktes sjuksköterskors uppfattningar av dessa 
verktyg. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod. 
Randomiserad kontrollstudie. 

Urval Alla familjer med förtidigt födda barn som behandlades vid Sahlgrenska Universitetssjukhus och 
ansågs vara i behov av hemsjukvård bedömdes lämpliga som deltagare i studien. Övriga 
inklusionskriterier var att föräldrarna behärskade svenska språket, hade dator och webbkamera i 
hemmet som de var villiga att använda samt att vårdtiden beräknades överstiga en vecka. Sex 
sjuksköterskor verksamma inom hemsjukvården i den aktuella patientgruppen deltog i studien, 
samtliga var tränade i att använda webbapplikationen och Skype. 

Datainsamling De sexton familjerna randomiserades in i tre grupper: (i) kontrollgrupp som erhöll traditionella 
hembesök, (ii) hembesök kompletterade med tillgång till webbapplikation, (iii) hembesök 
kompletterade med videokonferens via Skype. Samtliga intervjuades samt fick fylla i ett 
frågeformulär. De sex sjuksköterskorna ombads fylla i ett formulär med frågor rörande deras 
erfarenheter och upplevelser av att använda webbapplikationen samt kommunicera via Skype. 

Dataanalys Redovisas ej 
Bortfall Inget bortfall. 
Slutsats 80 % av de deltagande sjuksköterskorna var positivt inställda till studien och ansåg det betydelsefullt 

att vården håller jämna steg med utvecklingen av teknik i samhället och att nya 
kommunikationsmetoder kan användas inom hemsjukvården. De två sjuksköterskor som använde 
Skype ansåg servicen vara enkel att lära sig och att använda och de använde gärna Skype för att 
kommunicera även utanför studien. De sjuksköterskor som ställde sig negativa till införandet av ny 
teknik såg den som ett hot mot relationen till familjerna, att tekniken skulle minska möjligheten att 
besöka familjerna samt öka den totala arbetsbördan. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (84,38%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 

 



BILAGA  C    

 

Artikel  5 

Referens Holm, G. K., Brødsgaard, A., Zachariassen, G., Smith, C. A., & Clemensen, J. (2017). Participatory 
design methods for the development of a clinical telehealth service for neonatal homecare. SAGE Open 
Medicine, 5, 1-8. doi:org/10.1177/2050312117731252 

Land 
Databas 

Danmark. 
PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att lära av användarna genom att observera deras bidrag till utvecklingen av en 
telehälsotjänst. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod. 
Aktionsforskning. 

Urval Strategiskt urval. Fyra erfarna legitimerade sjuksköterskor och två läkare från den neonatala 
intensivvårdsavdelningen samt en grupp föräldrar med sina prematurer. 

Datainsamling Datainsamling skedde genom dels en kreativ workshop och en teknisk. Den kreativa workshopen var 
videoinspelad, ljudinspelad och fullt transkriberad. Ytterligare uppgifter bestod av noter och ritningar 
gjorda av deltagarna. Den tekniska workshopen var också videoinspelad och noter togs av den första 
och andra författaren. Kliniska tester observerades och data bestod av fältanteckningar nedskrivna av 
den första författaren.  

Dataanalys Transkriberad data från den kreativa workshopen analyserades med hjälp av “Malterud’s systematic 
text condensation” som innefattar fyra steg. Transkriberad data lästes och koder, meningsenheter och 
undergrupper identifierades samt centrala teman fastställdes.  

Bortfall Redovisas ej i artikeln. 
Slutsats Sjuksköterskor ville ha tillgång till videokonferenstjänster, förutsatt att det inte krävde ökad tid för 

dokumentation. Regelbundna tider för videokonferens, två gånger i veckan, ansågs adekvat hos 
sjuksköterskorna. De uttryckte även att de var oroliga över att videokonferens skulle leda till ökad tid 
för dokumentation och att arbetsbelastningen därmed skulle stiga.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II (70,83%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 

 



BILAGA  C    

 

Artikel  6 

Referens Jhaveri, D., Kelly, J., & Sabesan, S. (2015). Remote chemotherapy supervision model for rural cancer 
care: perspectives of health professionals. European Journal of Cancer Care, 25(1), 93–98. doi: 
10.1111/ecc.12309 

Land   
Databas 

Australien. 
PsycInfo. 

Syfte Syftet var att utforska hälso- och sjukvårdspersonals perspektiv av att medverka i QReCS. (En modell i 
vilken vårdpersonalen kommunicerade via videokonferens och därigenom samordnade vården av patienter 
med pågående cytostatikabehandling).  

Metod:   
Design 

Kvalitativ metod. 
Tvärsnitts- och intervjustudie. 

Urval 19 deltagare, nio sjuksköterskor, åtta läkare, landsbygds farmaceut och en administrativ chef.  
Datainsamling 14 semistrukturerade intervjuer gjordes ansikte-mot-ansikte, tre gjordes via videokonferens och två gjordes 

över telefon. Samtalen spelades in digitalt och tog mellan 15 och 35 minuter.  
Dataanalys Först gjordes en innehållsanalys som följdes av en rigorös iterativ tematisk analys. En manuell analys 

utfördes där författarna kodade den insamlade datan.  
Bortfall Redovisas ej i artikeln. 
Slutsats Fördelarna med användning av videokonsultation var enligt sjuksköterskorna (i) ökad professionell 

utveckling genom att de blev mer medvetna om kemoterapi (sjuksköterskorna på landsbygden), (ii) mindre 
belastning och kortare väntetider för patienter som behövde behandlas (sjuksköterskor i en stad), (iii) de 
upplevde det gynna patienterna genom att de inte behövde resa och besväras samt att de fick support från 
lokala läkare och deras familjer under behandlingscykler och (iv) bättre kontinuitet av vården eftersom det 
var ett fåtal sjuksköterskor som arbetade med tjänsten. Nackdelarna som sjuksköterskorna uttryckte var (i) 
att de saknade praktisk träning kring kemoterapi (sjuksköterskorna på landsbygden), (ii) de önskade kunna 
zooma, (iii) de upplevde att det var svårt att upprätthålla aktuella patientutvecklings-noteringar 
elektroniskt, (iv) vikten av att koordinera videosamtal behöver utvecklas. Sjuksköterskor på landsbygden 
upplevde att de lade mer tid på att övervaka än att arbeta med patienter direkt vilket de trodde skulle leda 
till att de förlorade sina kliniska färdigheter.  

Vetenskaplig   
kvalitet 

Grad II (73,96%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 

  



BILAGA  C    

 

Artikel  7 

Referens Johansson, A., Lindberg, I., & Söderberg, S. (2017). Healthcare personnel’s experiences using video 
consultation in primary healthcare in rural areas. Primary Health Care Research & Development, 18(1), 
73-83. doi : 10.1017/S1463423616000347 

Land 
Databas 

Sverige. 
PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att beskriva sjukvårdspersonals erfarenheter av att använda videokonsultation i 
deras arbete i primärvård.  

Metod: 
Design 

Mixad metod.  
Enkät- och intervjustudie. 

Urval Strategiskt urval. Endast personal som använde utrustningen studerades. 

Datainsamling Kvantitativ del: varje användare av videoutrustningen fick fylla i ett formulär efter varje användning. 
Kvalitativ del: intervjuer med åtta läkare och en distriktssköterska. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades.  

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys. Det transkriberade intervjumaterialet lästes flera gånger för att få en 
förståelse för innehållet. Därefter kodades ord och meningar som grupperades i sju huvudkategorier. 
Analysen jämfördes sedan med det empiriska materialet för att uppnå en så bra precision om möjligt. 
Konsultationsformulärens ordinaldata analyserades med Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
v.22.0.  

Bortfall Redovisas ej i artikeln. 

Slutsats Resultatet från intervjuerna visade sju olika huvudkategorier: (i) fördelar och nackdelar för patienter: 
(ii) fördelar och nackdelar för personal. (iii) det personliga mötet. (iv) framtida möjligheter med 
videokonferensmöten. (v) nöjdhet med videokonferens som konsultationsmetod. (vi) synpunkter på 
teknologin. (vii) tankar kring organisation och videokonferens.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (87,5%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. Grad II 
(73,96%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa artiklar. 

 
 
 
 
 
 



BILAGA  C    

 

Artikel  8 

Referens Lindberg, B., Axelsson, K., & Öhrling, K. (2009). Experience with videoconferencing between a neonatal 
unit and the families’ home from the perspective of certified paediatric nurses. Journal of Telemedicine 
and Telecare, 15(6), 275–280. doi: 10.1258/jtt.2009.090112 

Land   
Databas 

Sverige. 
PubMed. 

Syfte Syftet var att studera barnsjuksköterskors upplevelser av att använda videokonferens för kommunikation 
mellan en neonatal akutvårdsenhet och familjers hem.  

Metod:   
Design 

Kvalitativ metod. 
Intervjustudie. 

Urval Strategiskt urval. Inklusionskriterier var: specialistutbildad barnsjuksköterska, erfarenhet av att arbeta på 
en akutvårdsenhet för prematura barn och erfarenhet av att använda videokonferens för kommunikation 
mellan akutvårdsenheten och familjers hem. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer med tio barnsjuksköterskor. De intervjuade sjuksköterskorna fick berätta om 
sina upplevelser av att använda videokonferenssystemet. Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

Dataanalys Innehållsanalys gjordes för att finna både manifest och latent innehåll i det insamlade intervjumaterialet. 
Materialet lästes igenom flera gånger av författarna. Författarna fastställde tillsammans det övergripande 
temat och de fyra underkategorierna som framkom under analysen. 

Bortfall Redovisas ej i artikeln. 
Slutsats Studien visar på sjuksköterskors erfarenheter av att använda ett videokonferenssystem i samband med 

patienters hemgång från en neonatal akutvårdsenhet. Resultatet från intervjuerna visade det centrala temat 
“underlättar barnets övergång från akutvårdsenheten till hemmet”. Under detta övergripande tema kunde 
sjuksköterskornas erfarenheter av att använda videokonferens delas in i fyra kategorier: (i) tjänsten 
möjliggjorde möten med hela familjen, (ii) den underlättade bedömningen av den övergripande 
hemsituationen, (iii) den gav familjen extra trygghet och (iv) det fanns svårigheter med fortsatt användning 
och utveckling av tjänsten.  

Vetenskaplig   
kvalitet 

Grad I (83,33%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 

 
 
 
 
 
 
 



BILAGA  C    

 

Artikel  9 

Referens Mair, F. S., Hiscock, J., Beaton, S. C. (2008). Understanding factors that inhibit or promote the 
utilization of telecare in chronic lung disease. Chronic Illness, 4(2), 110-117. DOI: 
10.1177/1742395308092482 

Land 
Databas 

Storbritannien. 
PubMed. 

Syfte Evaluering av en randomiserad kontrollstudie om telehälsa i hemmet för hantering av försämring hos 
patienter med kronisk obstruktiv sjukdom. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod. 
Etnografisk design med deltagande observation och semi-strukturerade intervjuer. 

Urval Randomisering av patienter att antingen få stöd via telehälsa eller stöd i hemmet ansikte-mot-ansikte. 
Strategiskt urval av sjuksköterskor.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer med nio patienter och elva sjuksköterskor. Intervjuerna spelades in med 
intervjupersonernas godkännande och transkriberades  

Dataanalys Alla författare deltog i analysen av det insamlade intervjumaterialet för att erhålla enighet om kodning 
av data. En förklaringsmodell “normalization process model” (NPM) användes som ett ramverk för 
tolkning av kodat och analyserat material. Analysen resulterade i åtta huvudkategorier, sju av vilka 
behandlas i artikeln. 

Bortfall Redovisas ej i artikeln. 

Slutsats Författarna redogör för sju centrala huvudkategorier som uppkommit under analysen. Dessa är (i) 
Problem med utrustningen: sjuksköterskor menade att installation av bildtelefonen var mer krävande 
jämfört med vanlig telefon och de saknade tillit till systemet. (ii) Kommunikationsproblem: den 
kliniska kommunikationen hämmades av dålig ljud- och bildkvalitet. (iii) Relationen mellan 
sjuksköterska-patient: sjuksköterskor menade också att systemet inte “var lika bra” som möte med 
patienter ansikte-mot-ansikte och att det inverkade på förhållandet mellan sjuksköterska-patient 
negativt. (iv) Attityder: vissa sjuksköterskor uppskattade systemet efter att de lärt sig bemästra det. (v) 
Sjuksköterskors och patienters arbete: kommunikationssystemet förändrade arbetsfördelningen: 
sjuksköterskor visade oro över att patienter kunde utföra vissa saker lika bra som de själva och att 
sjuksköterskor upplevde att systemet gjorde att de fick extrauppgifter som installation, undervisning av 
patienter och ägna tid åt att erhålla information om utrustningen inte fungerade. (vi) 
Säkerhetsaspekter: sjuksköterskor var rädda för om de skulle ställas till svars för att missa viktiga 
tecken eller symptom vid telekommunikation. (vii) Hot mot sjuksköterskans profession: vissa 
sjuksköterskor menade att introduktionen av systemet hade en negativ inverkan på deras professionella 
identitet och att detta potentiellt utgjorde ett hot. Det fanns en oro över att systemen skulle innebära ett 
mindre behov av sjuksköterskor i framtiden och att systemet skulle ha en negativ effekt på 
omvårdnadens holistiska patientsyn. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II (78,12%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 

  



BILAGA  C    

 

Artikel  10 

Referens Sandberg, J., Trief, P. M., Izquierdo, R., Goland, R., Moris, P. C., Palmas, W., Larson, C. D., Strait, J. 
G., Shea, S., ... Weinstock, R. S. (2009). A Qualitative Study of the Experiences and Satisfaction of 
Direct Telemedicine Providers in Diabetes Case Management. Telemedicine and E-Health, 15(8), 742-
749. doi: 10.1089/tmj.2009.0027 

Land 
Databas 

USA. 
PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att förstå styrkor och svagheter med telehälsa så som de uppfattades av hälso- 
och sjukvårdspersonalen samt vilka faktorer som bidrog till tillfredsställelse som personal. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod. 
Intervjustudie. 

Urval Strategiskt urval. Endast vårdpersonal som använde tjänsten deltog i studien: sammanlagt 10 personer 
(sjuksköterskor och dietister) med specialistkunskaper om diabetes.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio sjuksköterskor och dietister. Intervjuerna 
genomfördes av den första författaren och varade inte längre än 1 timme.  

Dataanalys Forskarna använde sig av Grounded Theory (GT). Analys genom öppen och sedan axial kodning av 
det transkriberade intervjumaterialet för att fastställa kategorier. Alla tre författare deltog i analysen. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Fördelarna var: (i) Att arbeta i hemmiljö bidrog till ökad komfort och tillgång till hemmet, (ii) 
Möjlighet till ökad och frekvent patientkontakt, (iii) Ökad information om patienterna ex. 
familjedynamik, (iv) Att personalen kan nå patienter som annars troligtvis inte hade fått tillräcklig vård 
eller vård överhuvudtaget r/t svårigheter att transportera sig eller annat (v) Djupare relation och 
anknytning till patienterna, (vi) Ökad patientövervakning och ansvarstagande. Nackdelar var: (i) 
Teknologiska problem (svårigheter att ansluta r/t vädret, utrustningsfel, svårigheter för de äldre att 
använda teknologin), (ii) Brist på fysisk och ansikte-mot-ansiktekontakt, (iii) Brist på patientkunskap 
om teknologin, (iv) Upplevelsen av att vara fångad i ett rum hela dagen och (v) Ej breddat till 
population som kan ha nytta av videokonferens. Upplevelsen beskrivs mestadels som positiv men i 
vissa avseende negativ som nämns ovan. Egenskaper som beskrevs viktiga för att kunna arbeta med 
telekonsultation på ett framgångsrikt sätt och vara nöjd var tålamod och flexibilitet. De som vill ha ett 
varierat arbete med mänsklig kontakt och de som vill ha ett mindre datoriserat arbete är mer benägna 
att få besvär med att arbeta med videokonsultation. De flesta i studien uppgav en känsla av nöjdhet.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (88,54%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 
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Artikel  11 

Referens Solli, H., Hvalvik, S., Bjørk, I. T., & Hellesø, R. (2015). Characteristics of the relationship that develops 
from nurse-caregiver communication during telecare. Journal Of Clinical Nursing, 24(13/14), 1995-
2004. doi:10.1111/jocn.12786 

Land 
Databas 

Norge. 
Manuell sökning. 

Syfte Syftet med studien var att utforska relationen mellan sjuksköterskor och anhörigvårdare som använde 
sig av webbkameror och webbforum som kommunikationsverktyg. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod. 
Intervjustudie. 

Urval Sex sjuksköterskor och nio anhörigvårdare rekryterades från ett etablerat nätverk som använde sig av 
webkameror och webforum som informationsplattform. Samtliga deltagare hade mellan en månad upp 
till sex års erfarenhet av att använda den webbaserade servicen. 

Datainsamling Deltagarna blev intervjuade två gånger under en sexmånadersperiod utefter en förkonstruerad semi-
strukturerad intervjuguide. Frågor ställdes kring informanternas erfarenheter av att använda 
videotjänsten samt hur de använde den. Varje intervju varade 30-90 minuter och spelades in och 
transkriberades. 

Dataanalys De transkriberade manuskripten lästes upprepade gånger av den första författaren. Materialet från 
sjuksköterskorna respektive anhörigvårdarna separerades och delades in i olika meningsfulla 
kategorier och underkategorier. Medförfattarna läste igenom och diskuterade materialet flertalet gånger 
under analysprocessen för att styrka trovärdigheten hos studiens resultat.  

Bortfall Två av sjuksköterskorna avslutade sin tjänst efter det första intervjutillfället. En av patienterna avled 
under studiens gång men anhörigvårdaren valde ändå att fullfölja sitt deltagande i studien. Författarna 
konstaterar att detta kan ha påverkat studiens slutresultat. 

Slutsats Tre närliggande kategorier framträdde efter dataanalysen. “Ett flexibelt och dynamiskt förhållande” 
beskriver hur sjuksköterskorna gavs möjlighet att individanpassa kommunikationen och hur de 
upplevde att det bidrog till ett mer reflektivt förhållningssätt än tidigare. Kategorin “Närhet och 
avstånd i förhållandet” symboliserar hur videokameran gav sjuksköterskorna ett känsla av att vara 
närvarande i rummet med anhörigvårdarna, en närhet som gav dem möjlighet att observera deras 
fysiska och mentala hälsa. Den sista kategorin “Skiftande roller i relationen” beskriver hur 
sjuksköterskorna upplevde en ömsesidig respekt från anhörigvårdarna vilket bidrog till att rollerna 
ibland skiftade och de gavs möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (88,54%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar.  
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Artikel  12 

Referens Trondsen, M. V., Bolle, S. R., Stensland, G. Ø., & Tjora, A. (2014). Video-confidence: a qualitative 
exploration of videoconferencing for psychiatric emergencies. BMC Health Services Research, 14, 544. 
doi: 10.1186/s12913-014-0544-y 

Land 
Databas 

Norge. 
PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att studera patienters, psykiatrikers och sjuksköterskors erfarenheter av att 
använda videokonferens i psykiatriska nödlägen och för att se hur teknologin påverkade deras 
självförtroende. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ design med stegvis deduktiv-induktiv ansats. 
Intervjustudie. 

Urval Strategiskt urval. Alla som använt videokonferenssystemet tillfrågades. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer med 29 patienter, psykiatriker och sjuksköterskor 1-2 år efter 
implementering av videokonferenssystemet. Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

Dataanalys Intervjumaterialet kodades med verktyget HyperRESEARCH och nio kategorier skapades som sedan 
resulterade i fyra övergripande teman. Efter att kategorierna skapats induktivt, jämfördes kategorierna 
mot de kategoriserade koderna i materialet för att försäkra sig om att forskarnas tolkning 
överensstämde med deras empiriska data. 

Bortfall Redovisas ej i artikeln. 

Slutsats Författarna fann att tillgången till videokonferenssystemet ökade deras självförtroende vid utmanade 
psykiatriska nödlägen på fyra olika sätt: (i) det stärkte patienters medverkan i samband med 
bedömning av en psykiatrisk specialist, (ii) det reducerade sjuksköterskors osäkerhet genom att de 
kunde medverka i beslut rörande patienter, samt ökade kvalitén på beslut och bedömningen av 
patientens tillstånd; (iii) det bidrog till delat ansvar för beslut och behandling i och med att fler än en 
person träffade patienten. Videokonferens med psykiatriker fungerade som stöd för sjuksköterskor i 
fall där sköterskorna kände sig osäkra; (iv) tillgången till videokonferenssystemet fungerade som ett 
säkerhetsstöd även när systemet inte användes: vetskapen hos sjuksköterskorna att ha möjligheten att 
kontakta en specialist via video medförde ett ökat lugn, starkare känsla av säkerhet och ökat 
självförtroende.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (90,56%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 
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Artikel  13 

Referens Vuononvirta, T., Timonen, M., Keinänen-Kiukaanniemi, S., Timonen, O., Ylitalo, K., Kanste, O., & 
Taanila, A. (2009). The attitudes of multiprofessional teams to telehealth adoption in northern Finland 
health centres. Journal of Telemedicine and Telecare, 15(6), 290-296. doi: 10.1258/jtt.2009.090108 

Land 
Databas 

Finland. 
PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att redogöra för vårdpersonals attityder till telehälsa (videokonferenssystem) 
och hur dessa attityder var relaterade till deras användning av telehälsa. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod. 
Intervjustudie. 

Urval Strategiskt urval. 30 personer tillfrågades och alla medverkade i studien. Inklusionskriterier: 
representanter från alla hälsocentraler som ingick i studien (Oulu Arc Subregion Telehealth Project) 
samt alla professioner (sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter). 

Datainsamling Tematiska intervjuer som varade mellan 30-60 minuter med öppna frågor. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Även fältanteckningar togs i samband med observationer som resulterade i ett 
sekundärt datamaterial.  

Dataanalys Innehållsanalys. Det transkriberade intervjumaterialet lästes flera gånger av författarna. Materialet 
lästes sedan steg för steg för att urskilja intervjupersonernas utsagor om sina egna respektive sina 
kollegors attityder. Kategorier skapades. En forskare genomförde hela analysen vilken sedan 
validerades av övriga författare. Skillnader diskuterades forskarna emellan och analysen reviderades 
tills dess att konsensus uppnåtts. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats I sitt resultat visar författarna att attityderna till telehälsosystemet varierade mellan användare och icke-
användare där användare hade en mer positiv inställning. Dock fanns stor variation i attityder till 
telehälsa både inom och mellan professioner, samt mellan olika hälsocentraler. Videosystemet 
användes främst i samband med utbildning och diabeteskonsultationer, men även för psykiatrisk 
telekonsultation. För ortopediska konsultationer eller rehabilitering uppfattades systemet som 
mestadels positivt. De mest entusiastiska respondenterna var mest öppna för nya innovationer inom 
vården och började använda systemet omedelbart efter introduktionen. Telehälsa ansågs också som ett 
naturligt steg inom hälso- och sjukvårdsutvecklingen. Krånglande teknik hade negativ inverkan på 
kliniska åtgärder eller på patienten. Stress och motstånd till förändring samt oviljan att se sig själv på 
skärmen skapade negativa attityder till användningen av systemet. Tio idealtyper identifierades, allt 
ifrån den entusiastiska användaren till den positiva icke-deltagaren och icke-användaren. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (97,9%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 
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Artikel  14 

Referens Wade, V. A., Karnon, J., Eliot, J. A., & Hiller, J. E. (2012). Home videophones improve direct 
observation in tuberculosis treatment: a mixed methods evaluation. PLoS ONE, 7(11): e50155. doi: 
10.1371/journal.pone.0050155 

Land 
Databas 

Australien. 
PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att jämföra hur användningen av videoteknik kontra personlig närvaro påverkar 
tidseffektiviteten, fastställa kostnadseffektiviteten då videoteknik används samt kartlägga acceptans, 
användbarhet och hållbarhet hos videotekniken.  

Metod: 
Design 

Mixad metod. 
Retrospektiv kohortstudie + intervjustudie. 

Urval För den kvantitativa delen av studien samlades data in från patienter som blivit observerade för 
tuberkulos (TBC) (i hemmet med hjälp av videoteknik eller genom hembesök av sjuksköterska) under 
en sjuårsperiod. För att samla in data till den kvalitativa delen av studien tillfrågades patienter som 
blivit direkt monitorerade via videotelefon under minst en månads tid samt hälso- och 
sjukvårdspersonal som använde videotjänsten i sitt arbete. Sammanlagt rekryterades 18 hälso- och 
sjukvårdspersonal varav 14 sjuksköterskor och 11 patienter. 

Datainsamling Kvantitativ data samlades in genom att gå igenom journaler tillhörande patienter som alla var 
diagnostiserade med TBC och vårdats vid samma klinik. Kvalitativ data erhölls genom ett totalt antal 
av 30 semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Där materialet behövde kompletteras samlades 
även data in från journaler.  

Dataanalys Statistisk analys av materialet genomfördes med hjälp av GenMatch automatiserade sökalgoritm för att 
jämföra grupperna av patienter som mottagit vård via videotelefon kontra de som fått hembesök av 
sjuksköterskor. Intervjuerna spelades in och transkriberades genom användning av analysverktyget 
NVivo. Datan analyserades tematiskt för att identifiera återkommande teman. Därefter infogades dessa 
teman i ett diagram för att illustrera de faktorer som bidrog till en framgångsrik användning av 
videotelefon service. 

Bortfall Redovisas ej i artikeln. 
Slutsats Att monitorera patienterna i hemmet med hjälp av videotelefon är en patientcentrerad metod som också 

är kostnadseffektiv när den jämförs med en ambulerande verksamhet i ett större perspektiv. Vård via 
videotelefon visade sig vara betydlig effektivare än att bedriva vården via hembesök och 
sjuksköterskorna kunde konsultera fler patienter under ett arbetspass. Tekniska problem var 
frustrerande men sjuksköterskorna som arbetade med tekniken lärde sig snabbt att lösa uppkomna 
svårigheter. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (80,02%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. Grad I 
(82,98%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa artiklar. 
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Artikel  15 

Referens Wright, J., & Honey, M. (2016). New Zealand nurses’ experience of tele-consultation within secondary 
and tertiary services to provide care at a distance. Nursing Praxis in New Zealand, 32(2), 30-38. 

Land 
Databas 

Nya Zeeland. 
Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka upplevelsen hos sjuksköterskor på Nya Zeeland av att ge vård på 
distans via tele-konsultation. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod. 
Intervjustudie. 

Urval The NZ Telehealth Forum kontaktades för att identifiera sjuksköterskor som använde sig av tele-
konsultation. Dessa delgavs information om studien och ombads i sin tur att identifiera andra 
sjuksköterskor, föra vidare informationen samt be dem kontakta forskarna om de var intresserade av att 
delta i studien. På detta sätt rekryterades nio deltagare. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer med förutbestämda frågor för att 
garantera ett bestående förlopp av samtliga intervjuer. För att garantera tillförlitligheten hos 
frågeformuläret samt inspelningsutrustningen genomfördes först en testintervju med en kollega som 
hade erfarenhet av att arbeta med tele-konsultation. Därefter vidtog de egentliga intervjuerna som 
genomfördes antingen ansikte-mot-ansikte, via telefon eller videokonferens, utefter deltagarnas 
önskemål. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Varje manuskript delgavs berörd deltagare för 
godkännande. 

Dataanalys Datan analyserades enligt en tematisk sexstegsanalys. Första steget var att bli familjär med materialet 
vilket innebar att genomföra intervjuerna och transkribera dem. Därefter genererades initiala koder som 
sedan genomsöktes för att urskilja teman. Identifierade teman synades två gånger innan de definierades 
och namngavs, slutligen sammanställdes rapporten med de utarbetade temana som bas. 

Bortfall Redovisas ej i artikeln. 

Slutsats Fem teman kunde identifieras som på olika sätt beskriver hur sjuksköterskans yrkesroll påverkas då 
tele-konsultation, och mer specifikt videokonferens, tillämpas. Ett tema beskriver användandet av tele-
konsultationstjänster i allmänhet och videokonferens specifikt. Övriga teman beskriver hur 
sjuksköterskans roll influeras under arbetet med videokonferens, hur relationen med patienterna styrks 
då videokonferens tillämpas, de fördelar för arbetsgången videokonferens resulterade i samt de 
eventuella tekniska hinder som kunde uppstå och frustrationen detta ledde till.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (83,33%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 
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