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Sammanfattning 

 

 

Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom som ökar i Sverige. Studier 

världen över visar på att det är vanligt med låg följsamhet till behandling hos 

astmapatienterna, detta kan leda till onödiga besvär från astman och försämrad 

livskvalité. E- hälsoverktyg förväntas ge patienten möjligheten att bli mer delaktig i sin 

sjukdom och leda till ökad självständighet och trygghet i sin egen hälsa i förhållandet 

till sin sjukdom. På detta sätt ska patientens livskvalité kunna öka. Astmapatienten har 

ett stort inflytande av att själv kunna påverka sin sjukdom. Kan ett E- hälsoverktyg 

stärka deras egenvårdsförmåga? 

 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva vad astmapatienten önskar få för 

information och stöd genom ett E- hälsoverktyg för att öka möjligheten till egenvård. 

För att uppnå syftet har författarna använt sig av kvalitativ metod med induktiv ansats 

som analyserades enligt Elo och Kyngäs (2007) beskrivning. Datainsamlingen 

genomfördes med semistrukturerade intervjuer med åtta astmapatienter från olika städer 

i Västra Götalandsregionen. 

 

Studien visar att uttrycket egenvård inte var känt hos astmapatienten. De kunde se 

fördelar med att ha en egen skriftlig egenvårdsplan, de uttryckte att den kunde förbättra 

deras egenvård som vid förkylning eller träning. Att möta andra med astma genom ett 

E- hälsoverktyg var ett önskemål som framstod som viktigt. Det framkom att 

astmasköterskan har en viktig roll att fylla för att stärka egenvården hos astmapatienten 

och om det är kontinuitet i denna roll så inger det en trygghet. 

 

Nyckelord: E- hälsa, Astma, E- hälsoverktyg, Egenvård, Astmasköterska, 

Patientperspektiv, Hållbar utveckling. 
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INLEDNING 

Författarna i denna studie har båda lång erfarenhet som sjuksköterskor inom både 

akutsjukvård och inom primärvård och har stor erfarenhet av att kommunicera med 

patienter under skiftande omständigheter. Under studierna till distriktssköterskor har 

författarna kommit i kontakt med alternativa kommunikationsmetoder varav E- 

hälsoverktyg är ett. E- hälsoverktyg, där “e” står för informations- och 

kommunikationsteknologi, är på stark frammarsch och ett högaktuellt ämne inom 

vården. Sverige vill vara bäst i världen inom e-hälsa till år 2025 enligt E- 

hälsomyndigheten (2016). E- hälsoverktyg förväntas ge patienten möjligheten att bli 

mer delaktig i sin sjukdom och leda till ökad självständighet och trygghet i sin egen 

hälsa i förhållandet till sin sjukdom. På detta sätt ska patientens livskvalité kunna öka. 

 

 

En grupp som E- hälsoverktyg kan vara aktuellt för är de som har drabbats av 

obstruktiva luftvägsbesvär och fått diagnosen astma, dessa kommer i detta arbete 

benämnas med ordet astmapatient. Närhälsan inom ett område i Västra Götaland 

upplever att denna grupp kan vara svåra att nå för uppföljning av behandling. De hade 

lämnat idén till Högskolan i Borås om någon av studenterna kunde tänka sig att 

undersöka vad denna grupp skulle önska av ett eventuellt E- hälsoverktyg. Då en av 

författarna i föreliggande studie arbetar som astmasköterska fann vi detta ämne 

intressant. På vårdcentral kan distriktssköterskan arbeta som astmasköterska och i detta 

examensarbete används båda titlarna. Vi undrar om sjukvården erbjuder ett E- 

hälsoverktyg i någon form, kan då kommunikationen mellan vårdgivare och patient 

förbättras? Kan detta ge utrymme för patientens möjlighet till ökad egenvård? Det är 

viktigt att involvera den grupp som berörs från första början. Vi vill med denna studie 

beskriva astmapatientens syn på kommunikationen med sjukvården och få en inblick i 

vad de önskar sig av ett eventuellt E- hälsoverktyg. 

 

 

BAKGRUND 

Hälsa, trygghet och delaktighet 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är målet med all hälso- och sjukvård 

en god hälsa och att ohälsa ska förebyggas. Socialstyrelsen (2016) har definierat ordet 

hälsa i samband med användningen av E- hälsa som “ Hälsa är fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information 

digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa”. Att hjälpa människor att nå hälsa är en av 

vårdarens största uppgifter enligt Dahlberg och Segesten (2010, s 47). För att nå detta 

måste individens olika hälsoprocesser stärkas och stödjas. Innebörden av att ha hälsa 

varierar individer emellan och kan även variera beroende på i vilken situation individen 

befinner sig i enligt Dahlberg och Segesten (2010, s 49). Även om individen är frisk 

från sjukdom kan den ha upplevelsen av att befinna sig i ett ohälsotillstånd och tvärtom 

vid obotlig sjukdom kan upplevelsen av hälsa finnas. Känslan av ett tillstånd av jämvikt 

måste finnas där och människan måste nå en sinnesfrid med balans både mot livet i stort 

och mot sina medmänniskor. För att nå upplevelsen av att ha hälsa gäller det att de 

biologiska funktionerna befinner sig så intakta som möjligt samtidigt som den 
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existentiella upplevelsen av välbefinnande är av stor betydelse (Dahlberg och Segesten 

2010, s 52). 

 

 

Att känna sig trygg anses vara viktigt för att nå hälsa och välbefinnande enligt Dahlberg 

och Segesten (2010, ss 83- 84) och benämns även i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763, § 2a) att en god hälso- och sjukvård skall ”tillgodose patientens behov av 

trygghet i vården och behandlingen”. Om individen befinner sig i en situation där ohälsa 

och sjukdom råder så kan ändå ett tillstånd av trygghet uppnås om den lär sig att hantera 

sin sjukdom och få kontroll över den enligt Dahlberg och Segesten (2010, s 84). Att få 

patienten delaktig i sin hälsa och vårdande är viktigt ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss 186- 187). Om vårdaren kan tänka sig in i 

patientens livsvärld så kan denne lättare möta patienten där den befinner sig och få den 

att själv ta ansvar för sin hälsa och vara delaktig i de beslut och handlingar som krävs 

för just det tillstånd den personen befinner sig i. Det gäller att inte ta över handlingar 

som vårdare utan istället visa vägen till hälsofrämjande alternativ. 

 

 

Vad är astma? 

Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom. Det finns två typer av astma, 

allergisk och icke allergisk, och graden av symtom dem emellan varierar kraftigt. 

Symtomen kan vara pip i bröstet, andnöd, trånghetskänsla i bröstet och hosta. Detta 

varierar över tid och med en samtida luftvägsobstruktion. Inflammationen i luftvägarna 

leder till en ökad känslighet för en mängd olika stimuli som i sin tur kan påverka 

luftflödesmotståndet och det kan vara kall luft, starka dofter och rök. Oftast börjar 

allergisk astma i barndomen men astma kan utlösas under hela livet enligt Grefberg och 

Johansson (2003, ss 200- 203). Detta beskriver 1177 (2016) vilka även påpekar att 

astma är en folksjukdom som ökar i västvärlden och anledningen är än så länge är oklar. 

Det beräknas att cirka åtta-tio procent av Sveriges invånare har någon form av astma 

idag. 

 

 

Behandlingen för astmapatienter eftersträvar besvärsfrihet och att ha en god förståelse 

för sin sjukdom. Patienten skall ha en skriftlig behandlingsplan vid akuta försämringar 

enligt Grefberg och Johansson (2003, ss 203- 204). Det är viktigt påpekar 

Socialstyrelsen (2015, ss 42- 43) att patienterna får utbildning i sin sjukdom, så de vet 

vad de ska göra vid symtom och hur de ska hantera astman i sitt dagliga liv så att de kan 

känna sig trygga i sin sjukdom. Läkemedelsverket (2015, s 1) beskriver att astman är 

individuell i hur den visar sig. Ibland är det dagar med mycket besvär men astman kan 

också under långa perioder ligga latent. Det är viktigt att inte nonchalera besvären trots 

att de inte är stora och alla besvär skall behandlas. Astma som inte behandlas kan leda 

till kroniska skador på luftvägarna och leda till att astman försämras. 
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Följsamhet till behandling 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och KOL (2015, ss 45- 46) är en 

skriftlig personlig behandlingsplan en prioriterad åtgärd. För att patienten ska kunna öka 

sin astmakontroll, följa sin medicinering och undvika sjukhusinläggningar bör 

behandlingsplanen följas. Följsamheten är låg världen över och i studien av Rolnick, 

Pawloski, Hedblom, Asche och Bruzek (2013, s 56) visar att 33 % av patienterna inte 

fullföljer sin medicinering enligt egenvårdsplanen. Enligt Axelsson (2013, s 243) och 

Schneider, Wensing, Quinzler, Bieber och Szecseyi (2007, s 60) var den vanligaste 

orsaken till låg följsamhet att patienten inte upplevde något behov av medicinering och 

att patienten saknade rutiner för att ta sina mediciner. Följsamheten till behandling var 

också låg på grund av svårigheten att acceptera att leva med en livslång sjukdom. 

Hoskins, Williams, Jackson, Norman och Donnan (2012, ss 599- 600) påvisar att det är 

viktigt att nå astmakontroll för att höja patientens livskvalité. Om det inte nås leder det 

till ökad dödlighet och högre kostnader för sjukvården. 

 

 

Egenvård 

Termen egenvård enligt Orems teori (Kirkevold 2000, ss 148- 158) utgår från att alla 

individer har en mängd egenvårdsbehov som måste tillfredsställas för att upprätthålla 

välbefinnande, hälsa och de mänskliga funktionerna och att individen själv har ansvar 

för att uträtta vissa åtgärder för att få behoven tillfredsställda. När individen får 

hälsoproblem (som vid astma) uppstår det andra egenvårdsbehov och bland annat måste 

människan då själva söka den medicinska hjälp som kan behövas vid sjukdom och 

andra tillstånd, vi måste acceptera vårt förändrade hälsotillstånd och lära oss att leva 

med det, och följa de medicinska ordinationerna. Alla individer har dock olika kapacitet 

till att klara av dessa förändrade egenvårdsbehov (egenvårdskapacitet). I kapaciteten 

ligger det förmågor som personens fysiska, psykologiska, mentala och motivation och 

kunskap. Om kapaciteten är mindre än det behövs för att tillfredsställa behovet uppstår 

en egenvårdsbrist. Individen blir då beroende av någon annan för att få sina behov 

tillfredsställda, denna person kan vara en anhörig eller en professionell person. 

Distriktssköterskans roll blir att vara en undervisande, vägledande och stödjande person 

i omvårdnaden kring patienten och lära ut de kunskaper som behövs för att få de 

förändrade egenvårdskraven tillfredsställda. Individens förmågor bör stärkas för att själv 

kunna utöva egenvård och distriktssköterskan kan ses som ett komplement till 

egenvården. 

 

 

Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL (2015, ss 72-73) 

bedömer att för att ge patienten stöd till egenvård och en behandlingsplan krävs det ett 

organisatoriskt arbete så att kostnaderna på sikt kan bli mindre. De bedömer att få 

patienter får stöd till egenvård och utbildning. De skulle vilja att över 80 procent av 

astmapatienterna skulle få utbildning inom primärvården. Utbildningen kan leda till 

bättre livskvalité, färre sjukhusinläggningar och exacerbationer för patienten. 

Exacerbation är när astmasjukdomen förvärras och symtomen blir mer uttalade. Enligt 

en studie av Odedra (2015, s 26) kan ett så kallat egenvårdskort ge patienten bättre 

kontroll över sin astma. Kortet var i storlek som ett kreditkort och där fanns all 
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information i bilder för att göra det lättförståeligt. Användandet av detta kort resulterade 

i färre besök på vårdcentral, akuten och att deras dagliga liv förbättrades. 

 

 

Denford, Frost, Campbell och Greaves (2013, ss 1422- 1425) identifierar fem teman 

efter att ha använt en intervention som innebar att egenvården skulle förbättras hos 

astmatiker. Interventionen bestod av träffar och telefonkontakt över tre månader med en 

astmautbildad sjuksköterska. De fem teman är att patienten ska förstå sin sjukdom, det 

finns en känslomässig respons till astma till exempel en oro om biverkningar och att bli 

beroende av medicinen. Fortsätta vara motiverad i att kunna förändra sin sjukdom med 

egenvård och att patienten är aktivt involverad i mötet med sjuksköterskan, där 

sjuksköterskan gav förslag istället för direkta instruktioner och uppmuntrade patienter 

att komma med idéer hur deras astma skulle kunna kontrolleras. Innehållet av det mötet 

var att skräddarsy en plan för patienten för att möta just deras behov. Flera patienter sa 

att med hjälp av denna intervention så ökade deras motivation att ändra sitt beteende 

angående sin egenvård. De menade också att sjuksköterskan tog sig tid till att gå ned på 

djupet om varför de inte tar sina mediciner för att ha möjlighet att kunna ändra på det. 

 

 

Distriktssköterskans vårdande roll vid personcentrerad vård 

I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 2008, 

s 7) skall distriktssköterskan arbeta holistiskt och personcentrerat i vården av patienten, 

för att kunna vägleda, undervisa och stödja patienten i sin sjukdom. Genom att varje 

enskild patient har en egenvårdsplan som är anpassad efter person kan sjukdomen 

förbättras. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL) (2015, ss 11- 13) skall sjuksköterskan följa områden 

som diagnostik och utredning, läkemedelsrelaterad behandling, omvårdnad och 

rehabilitering, symtombedömning och uppföljning. Med fokus på dessa områden skall 

det bli lättare att fokusera på de frågor där behovet av vägledning är som störst. 

 

 

Enligt WHO (2015, s 22) är framtidens sjukvård personcentrerad, personcentrerad vård 

är där patienten står i fokus och skall vara delaktig i sin sjukdom, det betyder att 

sjuksköterskan ser patienten som den som möjliggör sin egen vård och som är med och 

beslutar i sin sjukdom. Med rätt guidning och stöd möjliggörs att människan kan 

upptäcka brister i sitt hälsobeteende eller utmaningar i deras närliggande miljö och på så 

sätt förbättra möjligheten till livsstilar som förbättrar hälsa. Ekman et. al. (2011a, ss 

1114- 1115) fann att när de införde personcentrerad vård, på patienter med kronisk 

hjärtsvikt minskade tiden då patienten låg inne med ett dygn, deras dagliga aktivitet 

blev bättre och deras livskvalité förbättrades. Ekman et. al. (2011b, ss 2- 4) menar att 

personcentrerad vård kan bli ett bra verktyg för sjukvårdspersonal men också för 

patienten. I omvårdnaden kring patienten ser man inte bara till prover, diagnoser utan 

också patientens känslor, tro och preferenser. Personcentrerad vård tas även upp av E- 

hälsomyndigheten (2016) som påpekar att användandet av tekniken kan stödja patienten 

i deras hälsa och förbättra kommunikationen med vårdgivaren. 
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E- hälsa/ informations- och kommunikationsteknologi 

E- hälsoverktyg kan ses som ett stöd för patienter med olika kroniska sjukdomar. Dessa 

är ofta tänkta att kunna öka patienters delaktighet, självständighet och trygghet i sin 

hälsa. Tanken är även att patienten ska kunna fatta egna beslut utifrån dessa verktyg och 

i större utsträckning kunna klara sig själva enligt Sveriges Kommuner och Landsting 

(2016) och E- hälsomyndigheten (2016). De påpekar även att E-hälsoverktyg kan öka 

tillgängligheten för patienter och underlätta vård på distans, detta även för personal. 

Enligt Socialstyrelsen (2016) kan ett E-hälsoverktyg på digital väg få till ett utbyte av 

information som har till mål att patienten kan både uppnå hälsa och bevara den. 

 

 

E-hälsa innefattar olika applikationer som vidare kommer benämnas med ordet appar 

till mobiltelefon och E- tjänster av olika slag till exempel bokning av läkartider via 

internet och virtuella läkarbesök. E- tjänster blir allt vanligare och hör till den 

digitalisering som samhället i stort präglas av enligt E- hälsomyndigheten (2016). Det 

finns appar utvecklade av kommersiella företag som läkargrupper, läkemedelsföretag 

och mobilappsutvecklare. Kenner (2015, s 517) sökte på ordet astma i Apples AppStore 

och Google Play år 2014 och 2015 som resulterade i 300 respektive 275 olika 

tillgängliga appar i sjutton olika länder, alla skrivna på engelska. Flertalet av apparna 

var utvecklade för att ge information om sjukdomen och en hjälp för astmatikern att 

sköta sin behandling. I nästan alla appar ingick det någon form av behandlingsplan. 

 

 

I en systematisk litteraturöversikt av Van Gaalen, Hashimoto och Sont (2012, ss 237- 

238) påpekar de vikten av ett aktivt samarbete mellan patient och profession för att 

kunna använda sig effektivt av olika informations- och kommunikationsteknologiska 

(IKT) lösningar. Enligt E- hälsomyndigheten (2016) är målet med att använda tekniken 

den personcentrerade vården. Genom att ständigt utveckla verksamheterna kan vi 

tillsammans öka effektiviteten och nyttan med vården. Kvaliteten ökar för både 

vårdpersonal och patienterna, såväl som för invånarna, ett exempel kan vara att 

patienterna bli mer delaktiga i det som berör deras hälsa. Van Gaalen, Hashimoto och 

Sont (2012, s 238) beskriver att det finns goda möjligheter för patienten att få förhöjd 

livskvalité och följsamhet till behandling om IKT används rätt, det gäller dock att det är 

anpassat till individuella mål med utbildning och information. Bäst har det visat sig 

fungera till patienter med måttlig till svår astma. Det är viktigt att involvera både 

patienter och vårdpersonal vid införandet av ny IKT för att underlätta användandet av 

det. Svårigheter kan vara det organisatoriska och ekonomiska och att implementera det i 

verksamheten och författarna ställer frågan om det verkligen är en kostnadseffektiv 

lösning. 

 

 

Svårigheter att införa ett E-hälsoverktyg påvisar Langstrup (2008, ss 120- 123) att 

attityden hos den som skulle använda instrumentet var viktig. En del doktorer ser 

instrumentet mer som ett verktyg för patienten än ett sätt att kommunicera mellan 

vårdgivare och vårdtagare. Det krävs mer arbete än förväntat av doktorerna för att 

introducera det hos patienten och få dem att använda det. Sjuksköterskorna ser mer 

instrumentet som en länk mellan sig själva och patienten och finner därmed en annan 

nytta. De kan följa hur patienten mår över tid och kan via data och rekommendationer i 
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systemet ge råd åt sina patienter utan att involvera den medicinskt ansvariga doktorn. 

Någon patient såg inte nyttan av instrumentet som ett hjälpmedel för sin egen hälsa utan 

endast som ett sätt att lämna uppgifter till sjuksköterskan. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och KOL (2015, ss 45- 46) står det att 

alla patienter med astma skall ha en egenvårdsplan för att patienten ska kunna öka sin 

astmakontroll, följa sin medicinering och undvika sjukhusinläggningar. De bedömer att 

få patienter får stöd till egenvård och utbildning men att med personcentrerad vård kan 

till exempel distriktssköterskan vägleda, undervisa och stödja patienten i sin sjukdom. 

E- hälsoverktyget är tänkt att ge ett ökat stöd för patienter med kroniska sjukdomar. Om 

det används rätt skulle det kunna skapa goda möjligheter för patienten att få förhöjd 

livskvalité och följsamhet till behandling. Dock finns det få artiklar där författarna har 

frågat astmapatienten vad de önskar av ett E- hälsoverktyg. De flesta artiklarna har 

undersökt vad astmapatienten tycker om ett E- hälsoverktyg som redan finns och som 

astmapatienten får testa. För att astmapatienten ska kunna känna sig delaktig och trygga 

i sin hälsa och egenvård med hjälp av ett E- hälsoverktyg bör de vara med i 

utvecklandet från början. Författarna i föreliggande studie tror att detta ökar chanserna 

till att verktyget används. 

 

 

Frågeställningar 

 Hur kan kommunikationen mellan vårdgivare och astmapatienten förbättras med 

hjälp av ett E- hälsoverktyg? 

 

 På vilket sätt kan ett E- hälsoverktyg öka astmapatienten möjlighet till 

egenvård? 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva vad astmapatienten önskar få för information och stöd genom ett 

E- hälsoverktyg för att öka möjligheten till egenvård. 

 

 

METOD 

Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats och kvalitativ 

innehållsanalys. Denna metod är användbar då kunskapen om syftet i studien är 

bristfälligt dokumenterat sedan tidigare. Vid sökningen av material till bakgrunden 

hittades inga artiklar som beskrev vad patienterna själva önskade utav ett E-

hälsoverktyg. Induktiv ansats rör sig från att analysera fram mindre, specifika delar i 

intervjun till en större, generaliserbar helhet av olika ord och meningar av betydelse 

enligt Elo och Kyngäs (2007, ss 109- 111). 
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Urval 

Informanterna i denna studie skulle behärska det svenska språket, ha diagnosen astma 

sedan minst ett år tillbaka, vara över 18 år och vara inskriven på en vårdcentral i Västra 

Götalandsregionen. Dessa kriterier ställdes utifrån att det fanns potential till att 

informanterna hade kunskap inom det ämne som skulle studeras och trots att urvalet blir 

litet till antalet kan det ändå bli ett innehållsrikt material enligt Polit och Beck (2008, s 

354). Fyra vårdcentraler bidrog med sammanlagt fem informanter och resterande tre 

hittades genom bekanta till författarna. Det blev tillsammans totalt åtta stycken 

informanter som bestod av kvinnor i åldrarna 29 till 84 år. De flesta hade haft sin 

diagnos under flera år och var vana att kommunicera med vården via internet och 

telefon. Alla informanter visade sig vara högskoleutbildade och kom från områden med 

goda socioekonomiska förhållanden, detta ingick inte inklusionskriterierna men kan ha 

haft betydelse för hur de använder sig av internetbaserade funktioner. 

 

 

Datainsamling 

För att få godkännande att intervjua patienter skickades ett informationsbrev [bilaga 1] 

via mail till 24 vårdcentralschefer i Västra Götalandsregionen. Av dessa vårdcentraler 

var det endast en som hörde av sig i första omgången. Efter cirka 1- 1 ½ vecka 

skickades det ut en påminnelse om att studien skulle börja och om intresse fanns att 

förmedla kontakt med vårdcentralernas astmasköterskor, de i sin tur kunde ta fram 

patienter utifrån våra kriterier. Efter detta togs det kontakt med vårdcentraler per telefon 

istället och kontakt togs även med verksamhetsutvecklaren i det aktuella området där 

hon varit kontaktperson mot några vårdcentraler. På detta sätt skapades kontakt med 

ytterligare tre vårdcentraler. Fyra vårdcentralschefer godkände att deras patienter fick 

delta i studien alla placerade i socioekonomiskt välbärgade områden. 

 

 

Datainsamlingen bestod av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta stycken 

informanter. En intervjuguide (bilaga nr 3) användes för att få informanten att berätta 

om sina upplevelser och tankar kring frågeställningarna. Intervjuguiden fokuserade på 

de två temana E- hälsoverktyg och egenvård som var förutbestämda i syftet vilket 

rekommenderas enligt Kvale och Brinkmann (2014, s 45). Intervjun kan uppfattas som 

ett vardagssamtal men genom stöd av guiden kan intervjuaren behålla samtalet kring de 

förutbestämda temana. Kvale och Brinkmann (2014, ss 170- 171) menar att det är 

viktigt att som intervjuare skapa en god kontakt med den som ska intervjuas för att få 

denne att känna sig bekväm i situationen och berätta om sin bild i den specifika 

forskarfrågan. Det är här viktigt att som intervjuar tydligt visa vad som önskas få svar 

på, lyssna uppmärksamt och visa respekt för personen framför sig. De rekommenderar 

att innan intervjun ge en kort orientering om intervjun och praktiska detaljer om 

inspelningen. För att detta skulle uppnås öppnades varje intervju med en kort 

introduktion om ämnet för intervjun och frågan om de hade läst igenom informationen 

om studien ställdes och om de hade några frågor innan intervjun startade. Information 

om att intervjun spelades in med mobiltelefonen för att sedan skrivas ut ordagrant gavs 
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och att personuppgifter behandlas konfidentiellt och inga personuppgifter skulle komma 

att nämnas i den text som publiceras enligt Codex (2016). Intervjuerna avslutades med 

en sammanfattning av vad intervjuaren hade uppfattat som huvudbudskapet från 

informanten. Frågan om de ville tillägga något ställdes i slutet av intervjun ifall 

informanten hade funderingar som dykt upp under intervjun. Detta rekommenderas av 

Kvale och Brinkmann (2014, s 171) att ge informanten chansen att reflektera över och 

ställa frågor om sådant som inte frågats om under intervjun. Det kan då komma upp ny 

fakta som kan vara intressant för studien. 

 

 

Två intervjuer utfördes i ett grupprum på Högskolans bibliotek i Borås, två på 

vårdcentraler, två i hemmet och två på informantens arbetsplats. Första intervjun utförde 

författarna tillsammans och de sju andra delades upp sinsemellan. Informanterna fick 

själva bestämma tid och plats för intervju där risken att bli störda under intervjun var 

liten. Varje intervju tog mellan 20- 40 minuter. 

 

 

Dataanalys 

En induktiv analysprocess beskriven av Elo och Kyngäs (2007, ss 109- 111) valdes. 

Denna består av tre huvuddelar; förberedelsefasen, organisationsfasen och 

rapporteringsfasen. Under förberedelsefasen ska författarna läsa in sig på det samlade 

materialet. Författarna ska här bestämma vad som ska analyseras i texten, vilket kan 

bestå av meningar eller bara enstaka fraser, detta ska vara representativt utifrån syftet 

med studien. Det är viktigt att det som väljs att analyseras är representativt utifrån den 

textmassa den tas ur. Det gäller här att inte vara för snäv i sin analys som till exempel ta 

ut enstaka ord istället för meningar, viktig information kan då missas. I denna fas ska 

författarna bli så bekanta med materialet så det framgår klart vad som “pågår” i texten 

och helheten växer fram, Elo och Kyngäs (2007, ss 109- 111). I förberedelsefasen lästes 

intervjuerna igenom ett flertal gånger av författarna detta för att båda skulle fördjupa sig 

i materialet. I samband med detta bestämdes vilka enheter i texten som skulle analyseras 

utifrån syftet med intervjuerna. Författarna skrev dessa meningar och fraser i kanten på 

pappret i intervjumaterialet. På detta sätt kunde båda författarna bli bekanta med allt 

material som skulle analyseras. Dessa enheter kallas meningsbärande enheter i 

analysprocessen. 

 

 

Helst två eller fler människor ska vara med i kodningsprocessen för att kunna utvärdera 

och förstärka pålitligheten av intervjuerna enligt Polit och Beck (2008, s 511). I 

organisationsfasen ingår det att analysera datan genom öppen kodning, skapa 

underkategorier och abstrahera textmassa till kategorier. Genom öppen kodning skrivs 

så många rubriker och meningar ner i marginalen från texten som är nödvändiga för att 

beskriva alla aspekter på det som ska analyseras. De ska sedan sorteras under likheter 

och olikheter för att grupperas och hamna med det fakta som den hör ihop med. Dessa 

fakta sorteras sedan under rubriken öppen kodning, som bildar underrubriker till 

huvudrubrikerna. Denna abstraktion av texten kan fortsätta så länge som det är möjligt 

och att den tillför något nytt enligt Elo och Kyngäs (2007, ss 109- 110). Författarna har i 

organisationsfasen var för sig noterat så många meningar och rubriker som de ansåg 
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vara användbara ur innehållet i textmassan, genom att skriva ner dessa i marginalen i 

intervjumaterialet. Författarna träffades sedan och noteringarna jämfördes och skrevs 

rent på datan. Dessa klipptes sedan ut för att läggas ut fritt på ett stort bord. De urklippta 

noteringarna jämfördes sedan och grupperades efter likheter och olikheter under öppen 

kodning. Genom att formulera och tolka texten genom olika öppna koder nådde 

författarna så småningom ett beslut om vilket innehåll som skulle hamna under vilken 

underkategori. Innehållet från dessa underkategorier sattes samman till totalt åtta olika 

underkategorier (tabell 1). Målet för detta var att få en ökad förståelse och kunskap och 

en förklaring till de olika fenomen som uppstått i texten. Detta utfördes tillsammans av 

författarna på alla intervjuer. 

 

 

Under rapporteringsfasen ska resultatet av analysprocessen redovisas på ett tydligt sätt 

enligt Elo och Kyngäs (2007, s 110). Här placerades de åtta uppkomna 

underkategorierna under kategorier som blev rubriker i resultatet, totalt två till antalet 

(tabell 2). Under denna process behövdes stöd av handledaren för att komma vidare och 

kunna urskilja vilka delar av textmassan som passade in under vilken kategori som till 

slut bildade det färdiga resultatet. När de olika kategorierna skapades har hänsyn tagits 

till textens helhet. Det vill säga det sammanhang som intervju och text utspelar sig i. 

Intervjuerna har valts att skrivas ut med “latent context” det vill säga där skratt, pauser 

och sådant som händer runt omkring är nedskrivet för att få en bild av helheten vid 

intervjutillfället. Vid tolkning av olika texter kan inte meningar plockas ur texten utan 

att se till hela sammanhanget, hänsyn tas till informantens ålder, kön och utbildning som 

kan påverka studiens syfte enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s 180). 

Detta bekräftas även av Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2001, s 236) att vid analys av 

intervjutext kan inte delarna ses om det inte har klart för sig helheten som texten 

utspelar sig i. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsbärande 

enheter 

Öppen kod Underkategori Kategori 

Bollplank, folk i 

samma situation. 

Känner ingen med 

astma. Ingen att 

relatera till. Jag kan 

ju tänka mig att jag 

har frågor som 

många andra har. 

Jaa, kanske en liten 

astmaguide på nätet 

eller så skulle kunna 

vara bra. 

Jag kan tänka mig 

att jag har frågor 

som många andra 

har, känner ingen 

med astma 

Att möta andra Mötet med 

sjukvården 

Av erfarenhet så vet 

jag när jag ska ta 

den så det känns bra. 

Så vet jag exakt när 

jag ska ta den. Så 

jag har ju lärt mig 

att leva med det! 

Jag vet bäst vad 

som hjälper mig 

och när jag gör fel 

så märker jag det. 

Jag har lärt mig 

leva med det 

Lära sig leva med 

astma 

Att nå trygghet 

 

 

Förförståelse 

Under arbetets gång har förförståelsen diskuterats, dels med varandra och dels med vår 

handledare, speciellt då en av oss arbetar som astmasköterska. I vårt yrke har vi träffat 

patienter i olika sammanhang inom både akutsjukvård och primärvård, en stor del av 

arbetet består av kommunikation med vårdtagare. Genom utbildningen har vi även blivit 

medvetna om den digitalisering som vården är i och den utmaning som den står inför. 

Detta leder till en viss förförståelse för syftet till studien och detta kan påverka själva 

analysen av intervjutexter som leder till resultatet enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012, ss 196- 197). I forskningsvärlden är de inte helt överens huruvida 

förförståelsen ska utnyttjas av skribenten eller inte men genom att utnyttja den kan våra 

sinnen vara öppna för att få en chans att hitta ny djupare kunskap, förståelse och att 

kunna se nyanser. Genom vår förförståelse i ämnet har författarna försökt att styra 

intervjuerna för att få svar på vårt syfte i föreliggande studie. 

 

 

Etiska överväganden 

Examensarbeten på högskolenivå faller inte inom ramen för etikprövningslagen (SFS 

2003:460), uppdaterad version (SFS 2008:192) och behov av etisk granskning är därför 

inte aktuellt enligt Centrala etikprövningsnämnden (2015) därav är tillstånd för denna 

studie inte aktuellt. Regler och riktlinjer inom forskning enligt Codex (2016) följdes 
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såsom att innan intervjun blev informanterna informerade om att de kunde avbryta 

deltagande när som helst och att det var frivilligt att delta. Brev skickades ut till 

verksamhetschefer (bilaga 1) för godkännande av datainsamling. Till informanterna 

skickades ett brev (bilaga 2) med information om deltagande, hantering av data och att 

allt material kommer hanteras konfidentiellt och kommer inte att kunna spåras till 

person eller aktuell enhet vid publicering. Information gavs om att intervjun spelades in 

med mobiltelefonen för att sedan skrivas ut ordagrant därefter raderades allt material 

från mobiltelefonen. Ett skriftligt godkännande (bilaga 4) för att delta i studien skrevs 

under där det tydligt framkommer att informanten när som helst kan avbryta intervjun.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av två kategorier och åtta underkategorier (Tabell 2). 

Kategorierna som har framkommit är Mötet med sjukvården och Att nå trygghet. Citat 

används för att förstärka resultatet. 

 

Tabell 2. Generella kategorier och kategorier som framkommit i analysen 

 

Underkategori Kategori 

Hinder att övervinna  

Att möta andra 

Att söka information 

Kommunikation 

Analysvärden 

Mötet med sjukvården 

Astmasköterskans roll 

Lära sig leva med astma 

Egenvårdsplan 

Att nå trygghet 

 

 

Mötet med sjukvården 

För att kunna använda ett E- hälsoverktyg måste vissa förutsättningar vara uppfyllda 

och verktygen vara anpassade till patientens frågor. Vårt samhälle blir mer digitaliserat 

och då inser många att de blir begränsade när de inte behärskar tekniken. Att möta andra 

med astma genom ett E- hälsoverktyg bemöttes som positivt. Där kan de ge svar och 

ställa frågor till varandra. Dock så betonades att det skulle finnas en sakkunnig som 

fanns med och att säker inloggning var viktig. Det framkom att de flesta ringde till 

vårdcentralen och de allra flesta var nöjda med det. De tyckte det var bra att prata direkt 

med en sjuksköterska som hade kunskapen och kunde svara på deras frågor. 
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Hinder att övervinna 

Att söka information på internet om sin sjukdom eller när besvär uppstår, är vanliga 

anledningar till användning av E- hälsoverktyg hos informanterna. Trots att det finns en 

relativt stor vana att använda sig av internet så finns det ett motstånd till att använda sig 

av internetbaserade funktioner i kommunikation med sjukvården. IT- systemen upplevs 

som “fyrkantiga”, det går inte att ställa vilka frågor som helst via internet eller så är inte 

sökfunktionen tillräckligt anpassad till de frågor som patienten vill ställa. 

 

“det bollas fram och tillbaka flera gånger innan man  

fått det svar man ville- ja det kan ju pågå i flera dagar…” 

 

Att datorn används mycket i arbetet kan göra att det finns ett motstånd till att använda 

datorn även på fritiden. Även en motvilja till att använda appar i mobilen finns, då 

formatet är för litet och det upplevs som lättare att använda datorn. Av de äldre 

informanterna, 79- 84 år, upplevs internet som krångligt och rätt så jobbigt att använda. 

Samtidigt finns en insikt om att de blir begränsade när de inte behärskar tekniken 

tillräckligt väl då samhället blir mer och mer digitaliserat. 

 

 

Att möta andra 

Det förekommer att det inte finns någon i bekantskapskretsen med astma och på det 

sättet finns det ingen att fråga och diskutera sin sjukdom med, de känner sig ensamma i 

sin sjukdom. Flera av informanterna har en önskan att få möta andra i samma situation 

via ett E- hälsoverktyg eller chattgrupp, detta för att kunna byta information, ge och få 

tips och råd. Fördelen skulle kunna vara att på internet kan de träffas på kvällstid och 

helger och de behöver inte infinna sig på en fysisk plats. Det blir mer flexibilitet när det 

gäller tider. 

 

“jag kan tänka mig att jag har frågor som många andra har” 

 

 

Att söka information 

Det finns önskemål om olika funktioner på internet, för att underlätta kontakten med 

sjukvården, som ett lättare sätt att boka in sina tider för besök, förnya recept och få råd. 

Även att få en kallelse från sjuksköterska eller läkare via e- mail eller sms, är önskvärt. 

Här råder en viss tveksamhet hos några informanter som inte vet om dessa funktioner 

finns hos den egna vårdcentralen- “ Det är inte alla som har de funktionerna tror jag, 

min vårdcentral har nog inte allt.” En hemsida med generella svar för astmapatienter är 

önskvärt. Där kan det finnas länkar till vetenskaplig information, nya rön och 

föreläsningsmaterial om astma, eller hur de skall göra vid träning eller vid infektioner. 

Det kunde finnas en frågemöjlighet på internet angående medicinering för att kunna 

förbättra sin hälsa. Att lägga upp egenvårdsplanen på hemsidan eller få tillgång till en 

astmaapp med egenvårdsråd och patientutbildning var några förslag som kom fram. Det 

poängteras dock att säker inloggning är viktigt. Ett hinder till att använda elektroniskt id 

kan vara brist på information om hur den används. Det är viktigt att veta vad de “ger sig 
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in på” och om det finns någon som visar eller förklarar om de internetbaserade 

funktionerna så ökar viljan till att börja använda den. 

 

“Men det är ju det att hitta rätt i djungeln som patient. Är det 

här bra? Att de vet vad de pratar om. Det är väl det som är 

svårigheten” 

 

 

Kommunikation 

De flesta informanterna föredrar att ha telefonkontakt med sin vårdcentral, framför 

elektronisk kontakt. De upplever att ringa och prata med en sjuksköterska eller få en 

direktkontakt med astmasköterskan är ett smidigt sätt att kommunicera på. Fördelen 

med det är att kunna ställa följd- och motfrågor och veta att det är en kunnig 

sjuksköterska som kan svara. 

 

“Om någon ringer upp och pratar med en så är det oftast 

smidigare, ibland kommer man på nåt mer” 

 

Men telefonen upplevs också ansträngande att använda och som ett hinder att ibland 

inte komma fram till vårdcentralen per telefon och att det är en process att ringa. De 

uttrycker att det är svårt att vara beroende av att passa en tid och det kan kännas 

frustrerande att inte veta när de kommer att ringa tillbaka. Det kan upplevas som ett 

hinder att ringa in till en telefonkö och det skulle vara lättare att ha en direktlinje in. Det 

ses som en fördel att veta mycket om sin sjukdom i samband med kommunikationen 

med sjukvården då det blir lättare att beskriva sina symtom på ett mer förståeligt sätt i 

förhållande till vårdpersonalen. 

 

“Man kanske har en dum fråga och då ställer man inte den… 

Det är frustrerande ibland, när kommer dom ringa tillbaka?” 

 

De önskar också att ha tillgång till en sakkunnig via E- hälsoverktyget, som till exempel 

en sjuksköterska som kan svara på eventuella frågor. Flera informanter är redan 

användare av den internetbaserade funktionen Mina vårdkontakter, den tjänsten har de 

till exempel använt vid receptförnyelse och för att boka tid. De uttrycker att det går 

snabbt och att det underlättar för dem även om de är sent ute. Möjligheten till att 

kontakta sjukvården på vilken tidpunkt som helst på dygnet ses som en fördel. 

Nackdelar är dock att det upplevs som svårt att ställa frågor och få svar på dessa, det blir 

lätt missförstånd i den skrivna texten. Det är ingen som uppfattar kroppsspråket eller 

nyanser i det som sägs och de får tänka på hur de formulerar sig och det är lätt att inte 

känna sig som en person längre. 

 

“Nej, det är ingen som ser mig, det är ingen som uppfattar 

nyanserna i det jag säger” 

 

Andra fördelar som framkom var att med kommunikation genom ett E- hälsoverktyg är 

tätare kontakt möjlig och på det sättet kan det bli en bättre dialog med vårdpersonalen. 

Ett exempel kan vara ett sätt att kontrollera och få bekräftelse på att de använder sin 
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medicinering på rätt sätt då det fanns en osäkerhet om hur mycket de kunde öka sina 

doser. 

 

 

Analysvärden 

Att använda Peak Expiratory Flow (PEF)- mätare hemma ses som ett sätt för 

informanterna att kommunicera med sin astmasköterska. Flera har använt PEF- mätare i 

hemmet och skrivit protokoll för att sedan ta med sig resultatet till vårdcentralen, PEF- 

värden skulle kunna överföras digitalt istället. PEF-värden resulterar i en datamängd 

som kan vara svåra att tolka och därför önskas en analys via ett E- hälsoverktyg. Även 

astmakontroll test (ACT), där de fyller i hur deras astma har varit den senaste månaden, 

som brukar fyllas i vid besök hos astmasköterskan skulle kunna föras över digitalt. 

Genom att se dessa analyser kan det leda till en ökad kunskap i astmasjukdomen, 

kanske både för informanten men också för astmasköterskan. Det kan finnas en viss 

osäkerhet kring PEF- värden: 

 

“jag vet inte riktigt vad den står för- den där poängen… det är 

ingen riktigt som har informerat mig om pef- kurvor” 

 

Att nå trygghet 

Astmasköterskans roll i egenvården kring astmapatienten är att ge information, råd och 

att hon inger en trygghet för patienten. Det är viktigt att det är kontinuiteten i denna roll 

och att de träffar samma astmasköterska för att tryggheten ska uppnås. Informanterna 

har lärt sig att leva med sin astma genom egna erfarenheter men ändå finns en osäkerhet 

kring hur de ska medicinera när de blir sämre i sin sjukdom. Uttrycket egenvårdsplan 

var okänt för informanterna men att om de hade en sådan skulle det vara lättare att 

medicinera. Vid försämringstillstånd skulle de då kunna läsa i sin egenvårdsplan hur de 

skall gå tillväga. 

 

 

Astmasköterskans roll 

Astmasköterskan har en viktig funktion att fylla när det gäller att ge astmapatienten stöd 

i sin astmasjukdom. Genom att förklara och praktiskt visa hur inhalationer och 

astmasjukdom hänger ihop förmedlas kunskap om när de kan ta extra av sin medicin 

som till exempel vid förkylningssymtom och träning, det leder till att de känner sig 

trygga att leva med sin astma. Även om informanterna har fått broschyrer med sig hem 

är det ändå önskvärt att få information muntligt och om de blir hänvisad till en hemsida 

eller E- hälsoverktyg ger det en trygghetskänsla om det förmedlades från 

astmasköterskan. 

 

“Så jag ändå känner att det inte bara är ute i rymden utan nåt 

som hon rekommenderar mig- att det hänger ihop, att hon ändå 

styr på något vis” 
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“Egenvård ja medicinering, ja det är inte 

egenvård för mig. Det är ju någon annan som har satt in den” 

 

Kontinuitet önskas i mötet med astmasköterskan och det ses som en fördel att ha 

kontakt med samma person, de vill känna att det finns en expert som jobbar med astma. 

 

“Jag har alltid fått stöd och hjälp ifrån astmasköterskan, hon är 

mycket förstående, det känns tryggt” 

 

Alla är inte nöjda med kontakten med sjukvården och upplever att informationen skulle 

kunna förbättras. I samband med byte av vårdgivare från barn till vuxen eller byte av 

vårdcentral är det lätt att vårdgivaren förutsätter att informanten redan har all kunskap 

och information om sin astmasjukdom. Vissa informanter har aldrig träffat samma 

vårdpersonal och upplever att de måste dra sin historia på nytt varje gång de är på 

vårdcentralen vilket ger en viss frustration och osäkerhet. De ansåg om vårdcentralerna 

elektroniskt skulle kunna överföra information mellan varandra så skulle detta kunna 

undvikas. De efterlyser att astmasköterskan skulle kunna ha en genomgång för nya 

patienter och då ge adekvat information om både sjukdomen och inhalationerna. 

 

“Man bara förutsatte att jag hade koll på allting! Ja, man 

kanske måste fråga nya patienter, att man kanske ska se och 

höra vad dem vet för någonting om sin sjukdom?” 

 

Lära sig leva med astma 

Genom erfarenhet har informanterna lärt sig leva med sin sjukdom och känna igen sina 

symtom. De försöker undvika sådant de tror att de mår dåligt av till exempel speciella 

miljöer. De upplever att de har bra kontroll över sin astmasjukdom och de motionerar 

för att må bra. Av erfarenhet så vet de när de ska ta sin medicin och har lärt sig att inte 

få panik när symtomen visar sig. 

 

“Jag vet bäst vad som hjälper mig och när jag gör 

fel så märker jag det” 

 

Trots det finns det en viss osäkerhet när det gäller medicineringen av sin astmasjukdom, 

de är rädda att ta för mycket av inhalationerna och känner att de inte har någon kontroll 

över detta. Trots denna medvetenhet om sina symtom, vad de ska undvika och vad de 

mår bra av, förekommer det att informanterna slarvar med sin medicinering. De hoppar 

över att använda sina inhalationer när de inte har några symtom, även när de är 

ordinerade dagligen. De finns också en ovisshet varför astma uppstår och det finns en 

önskan att de själva hade ett större intresse för sjukdomen.  

 

“.. jag borde kanske visa lite mer intresse. Jag har ingen aning 

om varför jag har det” 
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Egenvårdsplan 

Flera informanter anser att de behöver bli påminda om varför de blir dåliga just nu och 

vid besvär kan de då få hjälp snabbare och på så sätt må bättre med en skriftlig 

egenvårdsplan. En informant uttrycker en oro över att inte ha en egenvårdsplan- “ vad 

ska jag göra om det inte är bra?”. Skriftlig egenvårdsplan ses som en fördel då det ger 

ökad kunskap och kontroll över sjukdomen och astmapatienten kan få stöd av den när 

de inte mår bra och det kan stå nedskrivet när sjukvård skall uppsökas. Att få en skriftlig 

egenvårdsplan skulle upplevas mycket positivt då möjligheten till att sköta sin 

behandling ökar. 

 

Uttrycket egenvård eller egenvårdsplan är inte ett bekant uttryck. Trots detta så finns 

ändå kunskapen om hur de ska hantera sin sjukdom. En del har skrivit upp det på papper 

medan en del har kunskapen i sitt huvud. De passar på att fråga om sin sjukdom vid 

besök hos astmasköterskan då hon går igenom och förklarar hur de ska göra vid 

förkylning och träning.  

 

“jag har ingen egenvårdsplan. den är ju egentligen jätteviktig. 

Att veta vilka doser man ska ta som vid förkylning, att kunna 

veta hur mycket jag kan öka kortisoninhalatorn med.” 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes för att få fram vad astmapatienten 

önskar få för information och stöd genom ett E- hälsoverktyg för att öka möjligheten till 

egenvård. Metoden ansågs lämplig då den tolkar människors berättelser 

förutsättningslöst enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s 188). Kvalitativa 

intervjuer har enligt Starrin och Renck (1996, s 53) som mål att förstå hur saker och ting 

hänger ihop och få reda på innebörden i vad informanten tycker om till exempel E-

hälsoverktyg, vilket uppfylldes. En deduktiv ansats skulle också kunna ha använts, då 

många av frågorna var ställda hypotetiskt till informanten. Med en hypotes testar 

forskaren en teori som redan finns (Elo & Kyngäs, 2007, s 109) som i detta fall skulle 

kunna vara E-hälsomyndighetens (2016) beskrivning att E-hälsa skulle gynna patienten. 

Om en kvantitativ metod hade använts i form av en enkätstudie, hade det kunnat ge en 

större tyngd till resultatet då antalet informanter hade blivit större och hade täckt ett 

större geografiskt område. Om enkäten hade utformats från en första provintervju hade 

möjligheten funnits att förutom få kvantitativa svar, fånga även kvalitativa svar med 

öppna frågor. Föreliggande studie skulle kunna ligga som grund för att utforma en 

enkät. 

 

 

Då tiden var begränsad i detta arbete så blev även antal informanter att intervjua 

begränsat som här till åtta stycken. Inom kvalitativa studier är inte antalet informanter 

det viktigaste enligt Polit och Beck (2008, ss 354- 357). Om urvalet är representativt 

och har god kunskap om de frågeställningar som finns och klarar av att kommunicera 

denna kunskap på ett bra sätt, ökar chansen att få ett bra material trots att urvalet är litet. 
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Därför valdes det att de skulle behärska det svenska språket och haft diagnosen astma 

sedan minst ett år tillbaka för då ökade möjligheten att informanterna haft kontakt med 

sin vårdcentral angående sin astma. 

 

Det hade varit intressant för resultatet om även män hade intervjuats då de kanske hade 

haft en annan syn på frågeställningen. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s 198) 

menar att om resultatet speglas från båda könens perspektiv blir det mer tillförlitligt. 

Gruppen blev nu homogen med informanter som var kvinnor, högutbildade, 

yrkesarbetande, pensionärer och hade svenska som modersmål. Kanske hade resultatet 

blivit annorlunda om informanterna hade kommit från socioekonomiskt utsatta 

områden. Där bor oftast fler nyinvandrade som inte behärskar det svenska språket och 

som inte är familjära med vårt sätt att kommunicera på. Studien hade då blivit belyst ur 

ett mångkulturellt perspektiv vilket hade varit intressant. Det fanns inga resurser i detta 

studentarbete att använda sig av tolkar, därför var en av inklusionskriterierna att de 

skulle behärska svenska språket. De vårdcentraler som var placerade i utsatta områden 

avsade sig från att vara med i studien då det inte fanns så stor vana hos deras patienter 

att kommunicera via internet. Informanterna kom från både större och mindre orter i 

Västra Götalandsregionen. De var inte främmande för att använda internet. Till vardags 

så använde de både appar och sociala medier vilket kan ha betydelse för resultatet då 

informanterna visade stor idérikedom vad gäller kommunikation via E- hälsoverktyg. 

 

 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer som var baserad på en 

intervjuguide (bilaga 3). Denna användes i syfte att hålla intervjun inom vissa 

förutbestämda teman som härrör från frågeställningarna och syftet med studien (Starrin 

och Renck, 1996, ss 62- 65). Intervjuerna började med en öppen fråga, detta för att 

skapa ett öppet klimat mellan intervjuare och informant och öka chansen att få spontan 

information om det som skulle studeras. Desto fler intervjuer som utfördes tyckte 

författarna att intervjutekniken blev bättre. Författarna upplevde att de sista intervjuerna 

var mer informativa än de som först utfördes därför att författarna hade ett mer 

avslappnat förhållningssätt och därav blev interjvuerna mer som ett samtal. En 

intervjuguide (bilaga 3) användes med semistrukturerade frågor som ett stöd till 

författarna. Författarna valde att använda en intervjuguide då intervjua upplevdes som 

svårt. Det var ett område som vi var nybörjare på, samtidigt som det var roligt och 

givande att möta de som vi i annat fall möter som patienter. Det upplevdes som ett bra 

stöd med intervjuguide för att hålla en röd tråd kring syftet med intervjun att utröna 

informanternas önskemål om E- hälsoverktyg och deras syn på kommunikationen med 

vården i dagsläget. 

 

 

Informanterna fick skickat via e- mail information [bilaga 2] om studiens syfte och 

information om E- hälsa. Detta för att kunna introducera informanten till det ämne 

intervjun skulle handla om. Dock med tanken att intervjufrågorna skulle besvaras 

förutsättningslös vilket författarna upplevde som positivt och för att följa god 

forskningssed enligt Codex (2016). Det kan ju också ha satt informanten i en situation 

där denne inte vet någonting om ämnet och kan därför bli stressad inför intervjun. 

Första intervjun genomfördes gemensamt för att få en känsla för hur utfallet av frågor 

och svar blev. Då upptäcktes att begrepp som E- hälsoverktyg och egenvård inte var 
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självklara för informanterna. Därför förtydligades frågorna efter första intervjun. Det 

skulle ha varit bra att ha gjort en provintervju men då författarna hade svårt att hitta 

informanter och den första intervjun visade sig vara informativ i förhållande till syftet så 

valdes den att tas med. 

 

 

Informanterna fick själva bestämma tid och plats för intervjun, vilket resulterade i att 

ingen blev störd och intervjuerna skedde under avslappnade förhållanden. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014, s 99) måste hänsyn tas till “ personliga konsekvenser” för 

informanten och personen bör känna sig trygg och utsatt för så lite stress som möjligt 

under själva intervjutillfället. Det kan vara en fördel att dela upp intervjuerna mellan 

författarna. Då chansen att fånga olika variationer av temat ökar då varje intervju ser 

olika ut och det blir naturligt att olika följdfrågor ställs. Genom att intervjuerna skrevs 

ut med latent kontext kunde vi fånga de olika nyanserna i texten vilket sågs som en 

fördel för förståelsen av helheten enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s 

198). 

 

 

Intervjuerna analyserades utifrån Elo och Kyngäs (2007, ss 109-111). Då den utgår från 

en artikel upplevdes den som begränsande. Då författarna inte kunde använda den i 

metoddelens urval, datainsamling, förförståelse och etiska överväganden. Flera andra 

metodreferenser fick här användas i syfte att få svar på övriga delar under detta avsnitt. I 

förberedelsefasen hade författarna bestämt vilka meningsbärande enheter i texten som 

skulle analyseras. Utifrån syftet med studien så upplevdes det relativt lätt att få svar på 

frågeställningarna när texten analyserades. Detta stärker även giltigheten med studien 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s 197) att syftet är besvarat. Risken 

med detta tankesätt kan vara att annan viktig fakta inte upptäcks då författarna varit 

koncentrerade på att hitta svar på de förutbestämda begreppen. Eftersom författarna 

redan bestämt utifrån syftet så kanske det missades någon viktig information än om vi 

hade varit mer öppna i analysen av texten. Genom att författarna valde att analysera och 

tolka de uppkomna underkategorierna tillsammans i organisationsfasen stärks 

tillförlitligheten av resultatet enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s 198), 

detta då vi på ett tidigt stadie har kunnat diskutera och reflekterat över textens betydelse.  

 

 

I metoden ges en noggrann förklaring över hur själva analysarbetet och urvalet gått till, 

detta då det är en viktig del för att läsaren ska kunna bedöma arbetets validitet enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s 198). Genom att lägga in citat i 

resultattexten förstärks också validiteten och läsarna skall få en känsla att det är riktiga 

människor som har svarat. Författarna har under arbetets gång bearbetat förförståelsen 

inför ämnet med varandra och med handledaren. Då vi valde att endast genomföra den 

första intervjun tillsammans för att sedan dela på oss så kan detta ha påverkat hur vi 

ställde frågorna då en av oss arbetar som astmasköterska. Även om den första som blev 

intervjuad tyckte det var okej att vi var två så kan det ändå påverka resultatet. 

Informanten kan känna sig i underläge och hamna i en stressig situation, möjligheten 

fanns att svaren blev mindre informativa. Författarna förklarade från början hur 

interjvun skulle delas upp så att informanten var införstådd med det. Några av dem 

visste om att en av oss var astmasköterska eftersom några av informanterna valdes ut 
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bland bekanta. Det innebar att då vi intervjuade var för sig så kunde inte 

förutsättningarna bli lika för alla informanter. Detta kan ha påverkat hur de svarade på 

frågorna, blev de som visste att de pratade med en astmasköterska mer intresserade av 

ämnet, ville de förtydliga sina svar då det kunde komma till användning mer direkt i 

praktiken? Dock fick vi inte någon uppfattning att de hade svarat på annat sätt än övriga 

vid analysen av texten. 

 

 

Genom att noggrant förklara delarna i metodavsnittet så ger författarna läsarna 

möjligheten att följa hur intervjuer och analysarbetet gått tillväga, detta för att en 

generalisering av själva arbetet ska kunna ske utifrån läsarens bedömning. I denna del 

av arbetet så ska hela situationen sättas i sitt kontext enligt Kvale och Brinkmann (2014, 

s 115). Att en generalisering och överförbarhet till andra examensarbeten av denna 

studie anser författarna vara möjlig. Det skulle kunna vara intervjuer med patienter med 

andra kroniska sjukdomar såsom diabetes och KOL och få deras syn på E- hälsa. Hur 

skulle de kunna förbättra sin egenvård med hjälp av ett E- hälsoverktyg? 

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatsammanfattning 

Resultatets huvudfynd var att vissa förutsättningar behöver vara uppfyllda och att 

sökverktygen måste vara anpassade till patientens frågor för att underlätta användandet 

och införandet av E- hälsoverktyg. Då samhället där allt blir mer digitaliserat så inser 

många att de blir begränsade när de inte behärskar tekniken. Att möta andra med astma 

genom ett E- hälsoverktyg var ett önskemål som framstod som viktigt, dock med 

önskan att det fanns tillgång till en sakkunnig person som till exempel astmasköterskan 

som kunde ge svar på vissa frågeställningar. Astmasköterskan har en viktig roll att fylla 

för att stärka egenvården hos astmapatienten och om det är kontinuitet i denna roll så 

inger det en trygghet. Uttrycket egenvårdsplan var okänt för informanterna men de 

kunde se fördelar med att ha en sådan. 

 

 

Mötet med sjukvården 

Svenskarna är ett av världens mest uppkopplade befolkning, digitaliseringen i samhället 

är på stark frammarsch. E-hälsomyndigheten (2016) arbetar aktivt med att utveckla nya 

teknologiska lösningar för att förbättra patienternas möjligheter till egenvårdskontroll av 

olika kroniska sjukdomstillstånd. En tanke med E- hälsoverktyg är att öka patienternas 

delaktighet, självständighet och trygghet i sin hälsa och även att öka förutsättningarna 

att de med kroniska sjukdomar ska öka sin egenvårdsförmåga enligt Sveriges 

Kommuner och Landsting (2016) och E-hälsomyndigheten (2016). För att detta ska 

kunna bli möjligt undrar författarna om inte astmapatienterna ska involveras på ett tidigt 

stadie för att uppnå mål inom vården? I våra sökningar har vi inte kunnat hitta några 

vetenskapliga artiklar där astmapatienterna fått tycka till om E- hälsoverktyg och hur det 

kan användas. Enligt Van Gaalen, Hashimoto och Sont (2012, s 238- 239 ) är det viktigt 

med samarbete mellan patient och profession för att kunna använda sig effektivt av 

olika IKT- lösningar. 
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Under våren 2015 utfördes en enkätstudie på E-hälsomyndighetens begäran av företaget 

PriceWaterhouseCoopers, (PwC) (2015, s 11) på 1034 svenskar angående deras 

inställning till att använda digitala lösningar i kontakten med sjukvården. De är positivt 

inställda och 40 % av de tillfrågade kan tänka sig virtuella alternativ jämfört med 

traditionella som att kontrollera elektrokardiogram (EKG) i hemmet, där resultatet 

sedan skickas direkt till vårdpersonalen och en femtedel kan tänka sig att träffa 

vårdpersonal via en videolänk istället för på vårdcentralen. I föreliggande studie 

framkommer det dock en viss skepsis hos de äldre som kan uppleva tekniken som svår 

att förstå och krånglig att använda. E- hälsomyndigheten (2016) skulle kunna reflektera 

över visionen att vården ska vara jämlik och med hjälp av E- hälsa kan anpassa till alla 

individers individuella förutsättningar och behov. Även om svenskarna ligger långt fram 

i användandet av digitala verktyg så framkommer det i föreliggande studies resultat att 

inte alla har så stort intresse av att använda sig av olika internetbaserade funktioner i 

kontakten med vården, trots att behov och förutsättningar finns. Ett problem är att det 

upplevs som svårt att söka och få svar på den information som önskas, en viktig aspekt 

är att involvera den grupp som ska använda sig av verktyget och på ett tidigt stadie av 

utvecklandet av till exempel nya appar.  

 

Kenner (2015, s 517) konstaterade att de flesta apputvecklare är kommersiellt 

vinstdrivande företag. Författarna i föreliggande studie har diskuterat sinsemellan på 

vem är egentligen apparna till för och vilka kontrollerar innehållet i dessa? Här har E- 

hälsomyndigheten (2016) ett viktigt arbete att utforma regelverk kring nya E- 

hälsoverktyg och att invånarna ska kunna lita på att sekretessen är skyddad, vilket 

framkommer som en betydande aspekt i föreliggande studies resultat. Informanterna 

känner sig också vilsna i den mängd av information som finns att tillgå på internet och 

det önskas stöd av sjuksköterskan att hitta rätt information. Sjukvården behöver fundera 

på informationsöverföringen mellan vårdgivare och patient. Många är redan användare 

av de E- hälsoverktyg som finns att tillgå men så är det några informanter som inte vet 

att de finns. Detta kan tyda på brister i kommunikationen. Hur ska sjukvården tillgodose 

att alla får tillgång till denna information? Ett sätt skulle kunna vara att utveckla en 

informationsbroschyr om de olika E- hälsoverktygen. Dessa kan finnas tillgängliga på 

vårdcentralerna och även finnas på deras hemsida. 

 

 

Användarvänligheten är av stor betydelse för om E- hälsoverktyget kommer att 

användas. Van Gaalen, Hashimoto och Sont (2012, s 236) konstaterar att det är viktigt 

att verktyget är anpassat till individuella mål med utbildning och information. Ett 

personcentrerat instrument som önskemål framkommer även i denna studies resultat. 

Egenvårdsplanen skulle kunna läggas upp via ett E- hälsoverktyg som en app eller på en 

hemsida. I föreliggande studie framkommer det en viss skepsis kring användandet av E- 

hälsoverktyg jämfört med en direktkontakt via telefon med sin vårdcentral. Här kan 

sjukvårdspersonalens attityd ha betydelse för hur sjukvården lyckas med själva 

införandet av E- hälsoverktygen hos patienten men också hos sjukvårdspersonalen 

själva. Langstrup (2008, s 121) påvisar att det krävs att sjukvårdspersonalen kan se 

nyttan i att använda instrumentet och att de är mer benägna att använda det. 

Vårdpersonalen vill gärna vara med i själva utvecklandet av verktygen enligt Nilsson, 
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Skär och Söderberg (2008, ss 69- 70) där det påpekas att det är viktigt att verktygen är 

enkla att använda och att de är ändamålsenliga. En introduktion i hur personalen ska 

använda sig utav verktyget framkommer också som en viktig del. Även vårdpersonalen 

har en viss skepsis till användandet av E- hälsoverktyg, att det aldrig kan ersätta den 

personliga omvårdnaden och att det inte passar alla patienter. Detta stämmer väl in på 

vårt resultat där det av många ses som en fördel att kommunicera via telefon och få en 

direktkontakt med sjuksköterskan. Den personliga kontakten kommer aldrig att kunna 

ersättas med den digitaliserade världen men om E- hälsoverktygen används utifrån vad 

patienterna önskar så finns möjligheten att ge individen ökad egenvårdskontroll och 

kunskap om sin sjukdom kan förstärkas. 

 

 

Att nå trygghet 

I resultatet framkommer det att astmasköterskan utgör en viktig roll för astmapatienten. 

Med kunskap, råd och information leder hon vägen för astmapatienten i dennes 

egenvård att kunna bli symtomfri. Alla informanter upplevde att de hade stöd från 

astmasköterskan och att de fick svar på sina frågor. Det är av stor vikt för patienten att 

astmasköterskan följer nationella riktlinjer för vård vid astma. Astmasköterskan skulle 

kunna på ett mer tydligt sätt precisera egenvårdsplanen för astmapatienten. Ingen av de 

som intervjuades hade hört uttrycket egenvård och när författarna förklarade vad 

egenvård och egenvårdsplan innebar så var det flera som uttryckte en önskan om att 

vilja ha en skriftlig egenvårdsplan. Detta för att kunna känna sig mer trygg och att inte 

behöva känna en osäkerhet kring medicinering. Men också att till exempel i kontakt 

med sjukvård, så kan astmapatienten säga att de har följt egenvårdsplanen och säga att 

detta har jag gjort men inget av det hjälper hur ska jag gå vidare. Kommunikationen 

skulle kunna förbättras med sjukvården om båda parterna talar samma språk. Detta 

belyser även Vårdanalys (2014, s 10) att sjukvården behöver bli mer personcentrerad för 

att kunna hjälpa de med kroniska sjukdomar på ett bättre sätt. Idag läggs för stort ansvar 

på patienten vad gäller samordning mellan olika instanser såsom sjukhus och 

vårdcentraler. Oftast kommer inte informationen fram att patienten till exempel varit på 

sjukhus eller på vårdcentral. Detta skapar en otrygghet hos patienten som då själv måste 

ansvara för att informationsöverföringen fungerar mellan de olika instanserna. 

Vårdanalys (2014, s 10) visar också att de verktyg som finns, till exempel 

egenvårdsplan, inte används i den omfattning som den borde. Speciellt som 

försämringar i sin sjukdom, och när patienten bör söka vård eller inte. 

 

 

Personcentrerad vård skulle kunna innebära positiva fördelar för patienten. Att denne 

skulle bli mer delaktig i sin vård och att sjukvården utgår ifrån ett mer holistiskt 

perspektiv runt patienten (Vårdanalys, 2014, s 116). Det står skrivet i 

kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2008, s 

7) att distriktssköterskan skall arbeta holistiskt för att kunna främja patientens hälsa. Det 

är något som alla yrkesgrupper inom sjukvården behöver arbeta mer på. Även Dahlberg 

och Segesten (2010, s 84, ss 190-191, s 195) menar att vårdrelationen mellan vårdare 

och patient skall stödja och stärka patientens hälsoprocesser. Vårdaren skall vara 

närvarande i mötet med patienten och fokus läggs på patientens vård och behov. Detta 

för att kunna skapa en trygghet hos patienten att denne kan sköta sin kroniska sjukdom 
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på egen hand med hjälp av till exempel en egenvårdsplan. Men att distriktssköterskan 

alltid finns tillhands med sin kunskap och sitt stöd. 

 

 

De flesta av informanterna tycker att de hanterar sin sjukdom bra. På grund av 

erfarenhet vet de vad de ska undvika och när de ska ta sina mediciner. De har byggt upp 

strategier för att hantera sin sjukdom. Detta påvisar även Loignon, Bedos, Sévigny och 

Leduc (2008. ss 258- 260) att astmapatienten har tre strategier för att klara av sin 

sjukdom. Första strategin är att kontrollera sin sjukdom och då följer astmapatienten 

ordination från läkaren, strategi två är att förebygga symtom, då hade de en holistisk och 

mer alternativ syn att behandla sin sjukdom istället för att lita på medicinen från 

läkaren. Strategi tre försöker astmapatienten att tolerera symtomen vilket gör att de får 

förvärrade symtom och det leder till att de söker sjukvård. De informanterna i vårt 

resultatet uttrycker ändå en viss osäkerhet kring medicineringen det visas även i studien 

av Loignon et. al. (2008, s 259) att även om de finns mediciner för astmapatienten att bli 

hjälpta av så litar de inte riktigt på dem. De tycker det känns osäkert att ta dem för att de 

inte vet vad biverkningarna blir i framtiden. 

 

 

Kuhn et. al. (2015, ss 388- 389) visar att med god egenvård minskar risken för 

infektioner. Detta är ytterligare ett bra verktyg för astmasköterskan att visa och gå 

igenom hur astmapatienten skall göra med sin egenvård. När denne blir sämre så finns 

den skriftliga egenvårdsplanen där som ett stöd. I vårt resultat kom det fram att även de 

mellan 30 år och 65 år ibland hade svårt att förstå varför de hade astma och att de tyckte 

att det inte fanns något att göra åt det. Ozturk, Ozyigit Pur, Kostek och Keskin (2015, s 

482) visar att hälften av de personer över 65 år hade dålig kunskap om astma och att de 

hade sämre egenvård. I föreliggande studie visar att informanterna upplever att de 

behöver stöd från sin astmasköterskan för att kunna känna sig trygga i sin sjukdom och 

på så sätt blir bättre i sin astmakontroll. 

 

Utifrån författarnas förförståelse så visste vi en del om hur denna patientgrupp 

behandlas. Med de olika inhalationer som finns och hur det olika undersökningarna går 

till. Det som var förvånande var att alla informanterna inte kände till att de hade rätt till 

en egenvårdsplan. Men att de gärna skulle vilja ha en för att öka sin självmedicinering 

och sin egenvård. Alla åtta informanter kom med bra förslag hur deras kontakt med 

sjukvården kunde göras lättare med hjälp av ett E- hälsoverktyg. De ville gärna komma 

i kontakt med andra med astma, men med säker inloggning och att de finns en 

medicinsk ansvarig. 

 

 

Hållbar utveckling 

Social hållbarhet är en viktig aspekt ur flera perspektiv enligt Folkhälsomyndigheten 

(2014), bland annat genom att folk ska ha en god hälsa genom bra levnadssätt och att de 

själva är med och påverkar samhällets utveckling. Detta har sitt ursprung från 

Brundtlands rapporten från 1987 där det talas om hållbar utveckling utifrån att vi måste 

bygga ett samhälle som är hållbart för kommande generationer samtidigt som dagens 

generation får sina behov tillfredsställda. Ett socialt hållbart samhälle är mycket viktigt 
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ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den enskilda personen behöver dock bli tillfrågad 

om den ska kunna vara med i samhällsutvecklingen. I föreliggande studie som är 

speglat från ett E-hälsoperspektiv framkommer flera bra önskemål från personer med 

astma som till exempel möjligheten att möta andra och att en stabil kontakt med sin 

astmasköterska inger trygghet. Det är viktig att arbeta aktivt med frågor inom E- hälsa 

och vår förhoppning är att resultatet från föreliggande studie kan bidra till klarhet i vad 

astmapatienten har för önskemål när det gäller just E- hälsa. Det är ju en av många 

kroniska sjukdomstillstånd där egenvårdsrollen kan behöva stärkas, detta för att på sikt 

minska kostnaderna i samhället, sjukvården och framförallt vinna hälsa för den enskilda 

individen. Allt detta tillsammans leder till ett socialt hållbart samhälle. 

 

Det finns pengar för samhället att spara om fler invånare skulle använda sig av virtuella 

lösningar i kontakten med vården enligt PwC (2015, s 4). Om en tredjedel av 

patienterna med kroniska sjukdomar använder sig av virtuella alternativ i kontakten med 

vården kan samhället spara upp till 369 miljoner per år. Över en miljard kan sparas om 

besöken inom primärvården minskades med tio procent per år. Vi blir fler och fler i det 

svenska samhället och vi måste effektivisera vården för att bemöta kraven från 

patienterna. Att ha kontakt via ett E-hälsoverktyg kan vara ett sätt att effektivisera och 

nå ett hållbart samhälle. Sverige är ett stort land och många har långt att resa till vården. 

Genom att ha kontakt den virtuella vägen kan hållbar utveckling nås genom att spara på 

miljön. Om människor istället kan stanna kvar hemma och på det sättet minska 

utsläppen från transport fordonen så bidrar det till att minska den globala 

uppvärmningen på sikt. 

 

 

Läkemedelskostnaderna för patienter med kroniska luftvägssjukdomar står för en av de 

högsta inom svensk sjukvård enligt Vårdanalys (2014, s 148). Kan astmasköterskan 

bidra till att få ner kostnaderna genom att arbeta mer personcentrerat mot denna 

patientgrupp? Det tror författarna i denna studie är möjligt då antagligen följsamheten 

till behandlingen höjs om patienten känner sig trygg och får information som är 

anpassad till individnivå. På detta sätt nås bättre kontroll av astman. Att följsamheten 

till behandling är låg världen över för astmapatienten påvisas i flera studier Axelsson 

(2013, s 243) Rolnick et. al. (2013, s 56) och Schneider et. al. (2007, s 60). Samtidigt 

visar det sig att patientens livskvalité höjs om astmakontroll nås enligt Hoskins et al. 

(2012, ss 599-600). De flesta med astmasjukdom borde ha en vilja att ha så lite symtom 

från sin astma, så de kan leva ett så friskt liv som möjligt. De kan då bidra till att på sikt 

behöva söka mindre vård och dödlighet i astmasjukdomen minskar. Det i sin tur leder 

till minskade kostnader för sjukvården och i förlängningen samhället. Det påvisas även i 

föreliggande studies resultat att det slarvas med medicineringen trots att kunskap och 

medvetenhet finns vad patienten mår bra av. Hälsa råder även för den kroniskt sjuka 

individen enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss 80- 82), denna kan behöva 

professionell hjälp för att acceptera sitt sjukdomstillstånd och finna hälsa i sin ohälsa, 

lära sig att leva med sjukdomen. Här kan astmasköterskan hjälpa till genom att ge 

professionellt stöd och vägledning till patienten för att denna ska finna välbefinnande i 

sin sjukdom, genom sin kunskap kan hon stärka kunskap och hälsoprocesser som leder 
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till stärkt astmakontroll. Att nå hälsa är målet för själva vårdandet enligt Dahlberg och 

Segesten (2010, s 101). I föreliggande studie var alla informanter eniga att de skulle 

vilja ha en egen skriftlig egenvårdsplan. För att vid försämring av sin sjukdom, träning 

eller allergi kunna medicinera sig, på detta sätt tar de ansvar för sin sjukdom och får 

hjälp att nå ett välbefinnande och förbättrad hälsa. Vi når även på detta sätt en hållbar 

utveckling för individen och samhället. 

 

Slutsats 

Den personliga kontakten kommer aldrig att kunna ersättas med den digitaliserade 

världen men om E- hälsoverktygen används utifrån vad patienterna önskar så finns 

möjligheten att ge individen ökad egenvårdskontroll och kunskap om sjukdomen kan 

förstärkas. Astmasköterskan har en betydelsefull roll i vården av dessa patienter. 

Förutom att utföra undersökningar och informera om själva sjukdomen och behandling 

finns goda möjligheter att stärka deras egenvårdsroll. Detta i sin tur kan leda till 

förbättrad kontroll av astman. Det inger trygghet om det finns en kontinuitet hos 

astmasköterskan och om hon arbetar personcentrerat. Vid utvecklandet av E-

hälsoverktyg är det viktigt att även involvera personalen som ska använda verktyget då 

det visat sig att attityden hos personalen påverkar hur bra själva införandet och 

användandet av verktyget går. Det finns stora kostnader för samhället och för vården att 

vinna om vården av astmapatienten förbättras. Användandet av E-hälsoverktyg kan vara 

ett led i vägen till detta, samtidigt som individen vinner hälsa. 

 

 

Kliniska implikationer 

 Utveckla informationsbroschyrer till vårdcentralen om vilka E- hälsoverktyg 

som finns att tillgå för patienten 

 Vid första mötet med astmapatienten kan sjuksköterskan “bocka” av att hon 

informerat om E- hälsoverktyg 

 Egenvårdsplanen skulle kunna läggas upp som en app med hjälp av ett E- 

hälsoverktyg 

 Genom ett E-hälsoverktyg skapa en möjlighet för astmapatienterna att möta 

varandra och få anpassad, vetenskaplig information 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att intervjua astmasköterskor utifrån resultatet med denna 

studie. Hur ser de på användningen av E- hälsoverktyg och hur informerar de 

astmapatienterna om egenvård? Föreliggande studie skulle kunna ligga som grund för 

att utforma en enkät som skulle kunna gå ut till Sveriges alla astmapatienter. Det kan bli 

ett underlag för hur astmapatienten skulle vilja att deras vård utformas och hur ett E- 

hälsoverktyg skulle kunna användas. Denna studie kommer att delges den 

verksamhetsutvecklare inom Närhälsan i Västra Götalands Regionen som den 

ursprungliga idén till denna studie kom från.  
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Bilaga 1 

Till verksamhetschef för godkännande av datasinsamling 
Vi är två sjuksköterskor, Carina Larsson och Emma Brunbäck, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Borås. Som en 

del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som distriktssköterskan 

kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi har genom Högskolan i Borås fått kontakt med 

verksamhetsutvecklaren i Borås Stad och genom henne fått idén om att intervjua patienter med 

astmasjukdom och digitala verktyg i vården. Tanken är att det digitala verktyget ska kunna öka 

möjligheten för patienten till följsamhet i behandlingen och genom detta förhöja deras livskvalité genom 

alternativa kommunikationsmetoder inom vården. Vi skulle uppskatta din hjälp med att få kontakt med 

intresserade astmasköterskor  till vår studie som kan hjälpa oss att hitta lämpliga astmatiker att intervjua. 

Förhoppningen är att hitta åtta - tio astmatiker totalt sett. De ska vara vuxna patienter över 18 år, kunna 

svenska och ha diagnosen astma.  

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på halvstrukturerade 

intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med astmatiker inom primärvård. 

Intervjuerna kommer att ske hösten 2016, under v 37 –39 och kan gärna ske på vårdcentralen eller på 

annan lämplig plats. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Att medverka i studien är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte 

spåras till deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om deltagande helst 

under v 37. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så snart som möjligt.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 
 
Hälsningar 
Carina Larsson     Emma Brunbäck  
E- mail: XXXXXX    E: mail: XXXXXX 
Tel: XXXXXX     Tel: XXXXXX 

Handledare 

Karin Högberg, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
Telefonnummer: XXXXXX 
Godkännande 
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Carina Larsson och Emma Brunbäck genomför 

datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
Göteborg datum 
 
_______________________________ 
Namn/Titel/Verksamhet/Ort 
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Information om intervjustudien; Användning av Informations- och 

kommunikationsteknologi i förhållande mot kroniskt sjuka med fokus på gruppen 

astmatiker. 
 
Ehälsa/ Informations - och kommunikationsteknologi 
Det finns en del forskning kring informations - och kommunikationsteknologi/ E- hälsoverktyg 

som ett stöd för patienter med olika kroniska sjukdomar. Dessa är bland annat tänkta att få 

patienterna mer delaktiga i sin sjukdom, ge dem ökad självständighet och leda till trygghet i sin 

egen hälsa i förhållande till astmasjukdomen. Patienten ska kunna fatta egna beslut utifrån dessa 

verktyg och i större utsträckning kunna klara sig själva. Dessa verktyg kan också öka 

tillgängligheten för patienterna och underlätta vård på distans även för personalen. 
 
Idén till denna studie kommer från Närhälsan inom några städer i Västra Götaland med fokus 

mot gruppen astmatiker. De undrar om vården erbjuder ett E- hälsoverktyg (i någon form), kan 

vi då få en förbättrad kommunikation mellan vårdgivare och patient? Kan vi genom detta ge 

utrymme för patientens möjlighet till ökad egenvård? Då det är viktigt att involvera den grupp 

som berörs från första början vill vi med denna studie intervjua en grupp med astmatiker för att 

få en första inblick i vad de önskar sig av ett sådant ev. verktyg. Utnyttjandet av E- hälsoverktyg 

är ett högaktuellt ämne inom vården och resultatet av arbetet tänker vi delge Närhälsan som 

eventuellt kan använda detta vidare. 
 
Tillfrågan om deltagande  
Du är inbjuden att delta i denna studie. Du ska ha diagnosen astma och vara över 18 år. Vi 

undrar om du kan tänka dig att medverka i studien genom att bli intervjuad. Intervjuerna 

kommer att spelas in på band, hur lång intervjun blir avgör du, räkna dock med 40 till 60 

minuter. 

Syfte  
Beskriva vad astmatikern skulle önska få för hjälp/information via ett E-hälsoverktyg för att öka 

möjligheten till egenvård. 
Hantering av data  
Allt material kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att kunna spåras till deltagarna 

eller de aktuella enheterna vid publiceringen.  
Frivillighet  
Det är frivilligt att medverka i studien och kan när som helst avbrytas utan någon förklaring. 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

Vid intresse av att delta anmäl dig till din Astma/Kol sköterska eller via mail till oss, se 

nedan. 
Med vänliga hälsningar,  
Carina Larsson och Emma Brunbäck 
e-mail: XXXXXX 
 
Handledare Karin Högberg 
Universitetslektor  
Högskolan i Borås 
Telefon:XXXXXX 
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Intervjuguide 

 Hur länge har du haft diagnosen astma? 
 Hur kommunicerar du med HoS i nuläget? 
 Känner du att du får det stöd och hjälp som du önskar? 

  

 Använder du dig av någon form av internetbaserad teknologi i nuläget? 
 Om vi skulle kunna förbättra kommunikationen med HoS när det gäller din 

astmasjukdom genom internet baserad teknologi - vad skulle du önska av ett 

sådant instrument? 
 På vilket sätt skulle det kunna förbättra: 

Kommunikationen med HoS? 

Din hälsa r/t din astmasjukdom? 

Egenvårdskontroll? 

Din kunskap om din astmasjukdom? 

 

 Har du någon egenvårdsplan för tillfället? 
 Är det några specifika hjälpmedel du skulle önska få tillgång till i hemmet för att 

underlätta kontrollen av din astma? 
 Skulle det i sin tur kunna underlätta kommunikationen med HoS? 
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Skriftligt samtycke om att delta i studien 
 

Samtycke till att medverka i intervjustudien om Användning av Informations - och 

kommunikationsteknologi i förhållande mot kroniskt sjuka med fokus på gruppen 

astmatiker.  

 

Jag är införstådd om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

intervjun utan någon förklaring. Jag har muntligen och skriftligen informerats om den 

aktuella studien och haft möjlighet att läsa igenom informationen och ställa frågor.  

 

Genom min underskrift samtycker jag till:  

- att delta i en intervju som spelas in  

- att resultatet kan användas för publicering och redovisning i vetenskapliga 

sammanhang  

 

Informantens underskrift:________________________  

Datum:_______________________  

Namnförtydligande:____________________________  

 

Jag har förklarat studiens upplägg och syfte för ovanstående person 

 

CarinaLarsson/ Emma Brunbäck:______________________________ 

Datum:___________________________ 

 


