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Sammanfattning    
 
Patientundervisning är en förutsättning för att delaktiggöra patienter i sin egen vård och 
behandling. Datorer och modern teknik tar mer och mer plats i dagens sjukvård.  
Datorbaserad patientundervisning är en nytillkommen metod för att tillföra kunskap till 
patienter om sjukdom och behandling.  
 
Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av datorbaserad 
patientundervisning. För att besvara syftet har en litteraturstudie utförts. Artiklar om 
ämnet har sökts i databaserna Cinahl och PubMed. Totalt har åtta vetenskapliga artiklar 
som svarat på studiens syfte inkluderats. 
 
I studiens resultat framkommer att patienter är öppna och positiva till datorbaserad 
patientundervisning. Fem teman identifieras: upplevelse av inlärningsmiljön, upplevelse 
av stöd, upplevelse av förmedlad kunskap, upplevelse av anonymitet och säkerhet och 
upplevelse av att använda dator som hjälpmedel. Att kunna använda dator oavsett tid på 
dygnet för att få svar på frågor ses som en fördel. Att få information om sjukdom och 
behandling eller om sina rättigheter som patient i sitt eget tempo, att kunna få stöd från 
andra patienter i undervisningsprogrammet uppskattas också av patienter. Oro väcks när 
det gäller frågor om säkerhet eller teknikrelaterade problem. 
 
Resultatet visade på att datorbaserad patientundervisning accepteras av patienter och det 
kan vara en komplementär metod till den traditionella patientundervisningen. Att vara i 
behov av en fysisk person som undervisar kommer att minska i framtiden då samhället 
fylls av datorvana personer. För att datorbaserad patientundervisning skall tillföra något 
i patienters liv behöver patienten mötas där han/hon befinner sig i tanke och kunskap, i 
patientens livsvärld. 
 
 
 
Nyckelord: patientundervisning, datorbaserad, upplevelser.  
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INLEDNING 

Det finns stunder i en människas liv när allt rasar samman, en olycka inträffar. Det finns 
stunder när ohälsa råder och den okända framtiden känns skrämmande. En svår sjukdom 
eller ett lindrigare besvär ger upphov till frågor om den nya hälsosituationen, frågor vars 
svar kan ges med hjälp av patientundervisning.  
 
Idag ges patienter större möjlighet att vara delaktiga i sin vård och att ta viktiga och 
självständiga beslut. Ett av sjuksköterskans viktiga kompetensområden är undervisning. 
Patientundervisning har till uppgift att öka patienters förutsättningar att ta det bästa 
beslutet för sin hälsa. Under sina verksamma år som sjuksköterskor har författarna sett 
brister och upplevt svårigheter med att ge en patientundervisning som passar alla. 
 
Bland de olika strategier som används inom patientundervisningen idag, har 
datorbaserad patientundervisning väckt författarnas intresse. Det övergripande målet 
med denna kandidatuppsats är att få mer kunskap om hur denna typ av 
patientundervisning ses med andra glasögon, det vill säga utifrån patienters perspektiv.   
 
 
BAKGRUND 

 
Patientundervisning är en process där patienter kan få ökade kunskaper och färdigheter. 
Målet med patientundervisning är att hjälpa patienter att fatta välgrundade beslut på 
relevant information och att sätta upp mål för deras egenvård. Att få vetskap om vad 
som händer nu och vad som kommer att hända stärker patienters självförtroende och 
självinsikt samt ger en känsla av att ha kontroll över sin tillvaro (Strömberg, 2002). 
 
Flera studier visar att undervisning är en hälsofrämjande insats för patienter. Gustafson 
et al. (1999) samt Klein-Fedyshyn, Burda, Epstein och Lawrence (2005) visar i sina 
studier att patienter som skaffar sig kunskap om sin hälsosituation är mer delaktiga i 
planering och beslut rörande sin egenvård, hanterar bättre sin sjukdom och får en 
förbättrad livskvalitet. 
 
De metoder som används inom patientundervisningen skiljer sig åt mellan vårdgivare 
vilket framkom i en studie gjord av Behar-Horenstein et al. (2005). Muntlig 
undervisning som kompletteras med informationsblad, broschyrer, videofilmer, 
demonstrationer eller diagram är exempel på metoder. Samtidigt skaffar patienter själva 
hälsoinformation genom närstående, sociala nätverk, media och internet. Denna 
information kan sedan tas med till läkare eller sjuksköterska för bekräftelse (Schwartz et 
al., 2006). 
 
Tidigare forskning visar att nyare metoder så som datorprogram eller undervisning med 
internetstöd kan vara möjliga alternativ till traditionell undervisning. Datorbaserad 
patientundervisning är en effektiv taktik/strategi för att förmedla kunskap till patienter 
inom hälso- och sjukvården anser Lewis (1999). 
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Datorbaserad patientundervisning är ett nytt ämne som många forskare intresserat har 
ägnat sig åt. Studier inom området beskriver såväl kliniska som ekonomiska effekter av 
användningen av internet eller datorbaserad patientundervisning. Ett samband finns 
också mellan denna typ av patientundervisning och patienters kunskap om sjukdom och 
behandling (Fox, 2009; Lewis, 1999; Ryhänen, Siekkinen, Rankinen, Korvenranta & 
Leino-Kilpi, 2010).   
  

Patientinformation, -undervisning eller -utbildning? 
 
Olika begrepp som patientinformation, patientundervisning eller patientutbildning 
används för pedagogiska insatser riktade mot patienter för att göra det lättare för dem att 
förstå sin situation.  
 
Patientinformation är en enkelinriktad information, muntlig eller skriftlig, som har till 
uppgift att upplysa patienter om sjukdom och förebyggande åtgärder. En noggrann och 
strukturerad information har som mål att öka patienters vilja och motivation till att 
medverka i vård och behandling (National Encyklopedin, 2012). Gedda (2003) 
beskriver patientinformation som en generell pedagogisk text eller ett meddelande. 
 
Patientundervisning är till skillnad från patientinformation ett samspel mellan patient 
och vårdpersonal med syfte att öka patienters kunskap om sin ohälsa, dess utveckling 
och läkningsprocess. Ofta ges undervisningen utan ett speciellt uppgjort program 
(National Encyklopedin, 2012). Gedda (2003) beskriver patientundervisning som ett 
instrument som åstadkommer en förändring hos en individ.  Innehållet och metoden för 
hur patientundervisningen skall förmedlas är förutbestämt och någon förväntas tillägna 
sig den. 
 
Patientutbildning är en aktivare utbildningssatsning än patientundervisning. 
Patientutbildning är undervisning och träning som görs systematiskt och som syftar till 
att ge patienter kunskaper och färdigheter som gör dem mer självständiga. Begreppet 
patientutbildning används oftast vid utbildning till patienter med kroniska 
sjukdomstillstånd (National Encyklopedin, 2012). Patientutbildning kombinerar 
patienters kunskap med professionell kunskap och medför därmed ett aktivt deltagande 
från båda parter (Gedda, 2003). 
 
Enligt Gedda (2003) används patientutbildning och patientundervisning ofta som 
synonymer trots dess olika betydelser. Omvårdnadsförfattare som Dahlberg och 
Segesten (2010) och Klang Söderkvist (2008) använder patientundervisning som 
begrepp i sin litteratur. Författarna till denna kandidatuppsats kommer därför att 
betrakta patientundervisning som ett övergripande begrepp för undervisning/utbildning 
som ges till patienter i direkt kontakt med vårdpersonal. Med datorbaserad 
patientundervisning avser vidare författarna den undervisning som ges av vårdpersonal 
med stöd av dataprogram, via cd-rom skiva eller via internet.  
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Patientundervisning och patienten 
  
Patienter har haft en passiv roll i den traditionella relationen patient-vårdpersonal.  
Denna inställning från hälso- och sjukvården har lett till en obalans av kunskap som 
förhindrat ett effektivt utbyte av information mellan de båda parterna. Forskning visar 
att genom en god och anpassad patientundervisning har patienters delaktighet stärkts 
och förändrats under den senare tiden. Vårdens huvudperson, patienten, är numera mer 
aktiv och har en ökad medbestämmanderätt när det gäller utredning och behandling 
(Van den Borne, 1998; Moolenar et al., 2008). 
 
En studie av Johansson et al. (2003) som gjordes med 754 inneliggande patienter i 
Finland visade att patientundervisning är betydelsefullt för att göra patienter delaktiga i 
sin vård och behandling. Genom patientundervisning hade patienter möjlighet att få 
ökad kunskap om sin hälsa samtidigt som negativa effekter av hälsoproblem kunde 
reduceras.  
 
Sett från patienters perspektiv skall en bra undervisning vara patientcentrerad, varierad 
och individuell. Wingard (2005) påstår i sin artikel att genom patientundervisning förses 
patienter med adekvat kunskap som leder till att patienter kan uppnå självständighet. En 
patientcentrerad undervisning hålls på en begriplig nivå för patienter och utformas efter 
patienters önskemål och behov för att de ska kunna använda de nya kunskaperna.   
 

Patientundervisning och sjuksköterskan  
 
Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) 
beskriver sjuksköterskans olika kompetensområden. Undervisning, bemötande och 
information är ett av dessa kompetensområden som sjuksköterskan använder sig av när 
patientundervisning ges. Sjuksköterskan skall ha förmågan att på ett lyhört och 
respektfullt sätt kommunicera med patienter, närstående, personal och andra de kommer 
i kontakt med. Att informera, undervisa och stödja patienter och närstående, i grupp 
eller individuellt, har syftet att främja hälsa och förebygga ohälsa. 
 
Sjuksköterskans pedagogiska funktion har förändrats genom åren till att bli allt mer 
självständig. Funktionen är integrerad i sjuksköterskans roll som arbetsledare i form av 
undervisning, information, instruktion och handledning (Häggström, 1999). Gedda 
(2001) menar att sjuksköterskans pedagogiska funktion inte är synliggjord i och med att 
den är integrerad i sjuksköterskans yrkesfunktion. 
 

Patientundervisning och dagens teknik 
 
Dator- och internetanvändning har en viktig plats i det vardagliga livet.  Enligt 
Statistiska centralbyrån (2012) har 93 % procent av Sveriges befolkning mellan 16-74 
år tillgång till internet i hemmet. De grupper som har störst tillgång till internet är unga, 
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högutbildade, studerande, personer med barn och höginkomsttagare. Några stora 
skillnader finns inte när det gäller genus eller födelseland. 
 
Att söka hälsoinformation på internet är vanligt förekommande enligt samma rapport av 
Statistiska centralbyrån (2012).  Första kvartalet 2011 hade 3 239 000 personer mellan 
16-74 år sökt hälsoinformation på internet. Det motsvarade 54 procent av kvinnorna och 
39 procent av männen. Enligt Socialstyrelsen (2012)  kommer troligtvis ett stort utbud 
av hälsoinformation och hälsorelaterade tjänster på internet att utvecklas. Patienters 
inflytande och delaktighet i vården stärks då möjligheterna till att fördjupa sina 
kunskaper och utbyta erfarenheter ökar. 
 
Att datoranvändningen har ökat har medfört en progress av datorbaserad 
patientundervisning. Internet och datorbaserade program används alltmer som ett 
komplement eller alternativ metod till den traditionella formen av patientundervisning. 
En randomiserad studie gjord av Keulers, Welters, Spauwen och Houpt (2007) visar att 
datorbaserad patientundervisning kan användas i samma utsträckning som 
patientundervisning ”ansikte mot ansikte” och nå samma resultat. 
 

Säkerhet och rättigheter - anknytning till lagstiftning 
 
Hälso- och sjukvården har lagar att följa som styr kommunikationen med patienter.  
Patienter har enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) rätt till undervisning som är 
anpassad till dem själva. Undervisningen skall ge patienter kunskap om sitt 
hälsotillstånd, undersökning, vård- och behandling. Hälso- och sjukvården skall när det 
är lämpligt ge patienter upplysningar om de metoder som finns för att förebygga 
sjukdom.   
 
I Socialstyrelsens (2009) nationella indikatorer för god vård tas de etiska principer upp 
som all hälso- och sjukvård skall bygga på nämligen människovärdesprincipen, behovs- 
och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. 
 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) tar vidare upp att kvalitén skall systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras. I Socialstyrelsens (2009) nationella riktlinjer för god 
vård talas det om vikten av en patientsäkerhetskultur. Detta gäller både förhållningsätt 
och attityder. Kommunikation och undervisning har betydelse för patientsäkerheten. 
 

Livsvärld 
 
Historiskt sett har patienten som betyder den lidande, varit en passiv mottagare av vård. 
Under åren har patientperspektivet vuxit fram vilket betyder att patienten blivit 
medelpunkten för omvårdnaden. Patienten och sjuksköterskan behöver i mötet vara två 
experter. Patienten är expert på sig själv och sjuksköterskan skall ha en god 
vårdvetenskaplig och medicinsk grund (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Livsvärldsteorin har sin grund i filosofen Edmund Husserls teorier. Livsvärlden 
påverkas av personens upplevelser av dåtid, nutid och framtid. Den formas tillsammans 
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med andra men är unik och personlig för individen.  Individen behöver därför beskriva 
sin livsvärld för att den skall bli förståelig för andra.  För att förstå en annan människas 
livsvärld behöver dock mottagaren ha ett öppet sinne och vara mottaglig för nya 
perspektiv och verkligheter (Dahlberg & Segesten, 2010; Ekebergh, 2009). 
 
Patientundervisning skall grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Allmängiltig kunskap är viktig för utveckling av vård och hälsa. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att i mötet med varje enskild patient har dennes specifika behov företräde i 
undervisningen. För att människan skall ha möjlighet att vara delaktig och ta ansvar för 
sin hälsa behöver han/hon få möjlighet att hinna, vilja och klara av att beskriva sin 
livsvärld. Sjuksköterskan skall vara professionell, stödja och stärka patienten, för att få 
fram dennes inneboende resurser. Ett förutsättningslöst möte skall hållas så att personen 
kan känna sig mött där han/hon är (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 

Upplevelse – begreppsförklaring 
 
Begreppet upplevelse används i vardagen utan att problematiseras. Svenska akademiens 
ordlista över svenska språket (2011) förklarar ordet upplevelse eller att uppleva som att 
genomleva eller att vara med om något. I Svensk ordbok (2009) beskrivs begreppet som 
att uppfatta och att utvärdera det på ett känslomässigt plan.  Ett ord som i det svenska 
språket är näraliggande och används som synonym till upplevelse är erfarenhet. I det 
engelska språket finns ingen skillnad mellan dessa två ord och de översätts med samma 
ord experience (Wiman (Red.), 2011).  
 
När Kristoffersen, Berg-Thomassen, Bjerneroth & Larsson-Wentz (1998) beskriver 
ordet upplevelse ur ett omvårdnadsperspektiv förklaras att alla människor har en inre 
personlig upplevelse av hälsa, sjukdom eller funktionsförlust. En central roll i 
omvårdnaden har det subjektiva, patienters upplevelse. Människans egna tolkningar av 
upplevelser är avgörande för hur en situation upplevs.  Därför används begreppet 
upplevelse i denna uppsats som ett begrepp som täcker patienters åsikter, känslor och 
tankar.  
 
PROBLEMFORMULERING 

Patientundervisning är en viktig del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete som syftar 
till att förstärka och delaktiggöra patienter, skapa trygghet och på det sättet öka 
välbefinnandet. Dagens informationsteknik får mer plats inom hälso- och sjukvårdens 
värld samtidigt som internet har blivit en central informationskälla för patienter. Flera 
patienter använder idag internet och olika media för att få information och kunskap om 
sina hälsoproblem.  Detta leder till att ”den nya patienten” växer fram och han/hon har i 
sin tur större krav och förväntningar på vårdpersonalen. 
 
Mot denna bakgrund har uppsatsförfattarnas intresse vuxit fram att studera datorbaserad 
patientundervisning för att få kunskap om patienters förhållande till datorbaserade 
undervisningsmetoder. Detta ligger i tiden och kommer att utvecklas mer i framtiden för 
att möta patienters behov och lagstiftningens krav. 
 



 6

SYFTE 

Syftet är att belysa patienters upplevelse av datorbaserad patientundervisning. 
 
 
METOD 

Uppsatsen är en litteraturstudie som utgörs av data från tidigare forskning som 
bearbetas enligt Axelsson (2008).  Målet med att göra en litteraturstudie på kandidatnivå 
är att utveckla förmågan att söka och värdera forskning. En litteraturstudie är en 
insamling av data från vetenskapliga artiklar och forskning inom området som skall 
studeras. I en litteraturstudie med kvalitativ inriktning blir resultatet en ny helhet, inte 
specifika deltagares beskrivningar (Axelsson, 2008).  

 
Datainsamling 
 
Datainsamlingen startade efter att ett preliminärt syfte formulerats. Uppsatsförfattarnas 
önskan var att studera patientundervisning för patienter i grupp där undervisningen 
skulle fortgå i hemmet och patienter sinsemellan och med sjuksköterskan och eventuellt 
andra personalgrupper inom hälso- och sjukvården skulle ha kontakten via dator och 
internet. Detta ville belysas utifrån patienters perspektiv.  
 
Litteratursökningen startades och genomfördes under två månader i början av 2012. 
Sökningen gjordes i databaserna PubMed, Cinahl, SveMed och ERIC. Förekomsten av 
material som svarade på det preliminära syftet var dock sparsamt. Syftet fick därför 
öppnas upp så att artiklar som belyste patientundervisning både i grupp och enskilt 
kunde komma ifråga samt undervisning via datorn i hemmet eller på vårdinrättning. Till 
slut hittades åtta relevanta vetenskapliga artiklar, med kvalitativ och/eller kvantitativ 
ansats och därmed kunde vårt slutgiltiga syfte formuleras.  
 
Artiklar hittades i databaserna Pubmed och Cinahl. Utifrån det valda syftet skapades 
olika sökord som sedan översattes till engelska. Patient education, computer, 
counseling, group, nurs* och qualitative var grunden i sökningen. Men för att kunna 
skapa flera sökkombinationer och på det sättet öka möjligheten att få artiklar som 
motsvarade syftet tog författarna reda på synonymer till de valda sökorden, synonymer 
som också användes i sökningen. Redovisning av sökhistoriken presenteras i bilaga 1. 
När olika sökkombinationer givit ett hundratal träffar eller färre, som enligt författarna 
ansågs vara hanterbart, gick artiklarnas titlar igenom och om dessa verkade intressanta 
för syftet lästes abstraktet igenom. Om även det verkade besvara syftet lästes artikeln i 
sin helhet. Artiklarna som använts i resultatet beskriver patienters upplevelser och 
texterna har bearbetats genom att finna teman.  
 
Ingen begränsning har gjorts för deltagandes ålder. Det har inte heller funnits behov av 
att begränsa artiklar på grund av deras årtal då patientundervisning via dator är relativt 
ny företeelse. Artiklarna som använts är från år 2004-2011. Däremot exkluderades 
artiklar som hade annat perspektiv än patienters.  
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Dataanalys 
 
Artiklarna som valdes ut till resultatet har bearbetats enligt Axelssons (2008) metod. De 
lästes till att börja med flera gånger med tyngdpunkt på de utvalda artiklarnas resultat. 
Patienters upplevelser antecknades från varje artikel. När alla artiklarna antecknats 
bearbetades artiklarnas ord eller meningar med likvärdigt innehåll och sammanhang för 
att finna teman till uppsatsens resultat. Dessa ord/meningar färgkodades och den första 
bearbetningen av teman växte fram. Men för att göra resultatet till en ny helhet 
behövdes ytterligare bearbetning och därmed växte de slutliga teman fram som sedan 
använts i uppsatsen och som presenteras i resultatet.  
 
RESULTAT 

Utifrån vårt syfte har åtta artiklar bearbetats och tolkats. I bilaga 2 presenteras en 
sammanställning av samtliga använda artiklar. Bearbetning av artiklarna har lett fram 
till fem identifierade teman: upplevelse av inlärningsmiljön, upplevelse av stöd, 
upplevelse av förmedlad kunskap, upplevelse av anonymitet och säkerhet och 
upplevelse av att använda dator som hjälpmedel. 
 

Upplevelse av inlärningsmiljön 
 
Patienter upplever att datorbaserad patientundervisning erbjuder flexibilitet i tid och 
rum. Det behövs en god fysisk miljö för att främja inlärning. För att en miljö skall 
upplevas god behöver den vara ostörd och tyst, i enskildhet och upplevas bekväm. 
Material som behövs som stöd för inlärningen behöver också finnas tillgängligt. Oavsett 
om patientundervisningen ges hemma eller på sjukhuset, skall platsen kännas fridfull. 
Är miljön däremot påverkad av fysiska störningsmoment som att bli avbruten, stojande 
ljud och oordning så upplevs det som hinder för inlärning (Hätönen, Suhonen, Warro, 
Pitkänen & Välimäki, 2010; Schäfer-Keller et al., 2009; Walker, 2006). 
 
Patienter lyfter också upp tidens betydelse. Upplevelsen av att datorbaserad 
patientundervisning kommer rätt i tiden i förhållande till sjukdomsfasen tolkas som 
viktigt. En bra tid på undervisning är snart efter att diagnosen är satt, då behov finns att 
veta vad som kan förväntas i framtiden. Undervisningen behöver däremot genomföras i 
en stabil period då patienter upplever sig må bättre så att de kan tillgodogöra sig 
undervisningen och ha möjlighet att koncentrera sig (Walker, 2006). Det upplevs 
däremot problematiskt om undervisningen kommer för snabbt inpå för att hinna 
förbereda sig emotionellt (Wang, Chung, Sung & Wu, 2006). 
 
Fördelen med datorbaserad patientundervisning är att den kan tas emot på varierande 
tider, dygnet runt, sju dagar i veckan och att programmet kan stannas vid behov och 
repeteras. En annan fördel som patienter ser är att programmet kan avslutas om de 
upplever innehållet som oviktigt och att de delar som föredras kan väljas ut. Det går bra 
att ställa frågor via undervisningsprogrammet utan att träffa rådgivaren upplever 
patienter (Weinhardt, Mosack & Swain, 2007). 
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Upplevelse av stöd 
 
Upplevelsen av att känna stöd genom datorn från andra som deltar i 
undervisningsprogrammet framkommer hos patienter. Patienter tar upp positiva sidor 
som att de kan öppna sig och vara mer ärliga med sin situation och att det känns tillåtet 
att säga vad som helst. De känner ibland att de blir behandlade som en som gråter lätt 
eller som en galen person av närstående men av andra deltagare i 
undervisningsprogrammet blir de behandlade med respekt. De tycker att de blir trodda 
och att medpatienter bryr sig om hur de känner och tänker. Patienter upplever 
gemenskap genom sin sjukdom och att de får stöd och kamratskap från varandra (Hill & 
Weinert, 2004; Whittemore, Grey, Lindemann, Ambrosino & Jaser, 2010).  
 
Möjligheten att kunna kommunicera via dator med andra i samma situation ger en 
känsla av att inte vara ensam. Patienter upplever att undervisningsprogrammet hjälper 
till för att komma bort från sin isolering. Patienter får möjlighet att utbyta erfarenheter 
och kunskap. Det känns positivt att få upp ögonen för andras behov och problem och 
det hjälper dem att bearbeta sina egna problem. Att gruppdeltagare består av jämnåriga 
ökar upplevelsen av att få förståelse för sin situation (Hill & Weinert, 2004; Whittemore 
et al., 2010). Patienter har känslan av att patientundervisningen förbereder dem och ger 
dem självförtroende inför sin uppgift, den gör dem trygga och ger dem förståelse för sin 
situation (Wang et al., 2006; Whittemore et al., 2010). 
 
Datorbaserad patientundervisning har sina nackdelar också när det gäller stöd. I 
Weinhardt et al. (2006) studie upplever patienter brist på mänskligt stöd. Det finns 
ingen ersättare för den mänskliga komponenten, menar de, i en datorbaserad 
undervisning. Vissa patienter föredrar direktkontakt med rådgivaren, inte 
kommunikation via en dator (Dilles et al., 2011; Weinhardt et al., 2007). De ser brister i 
att en dator inte har möjlighet att ge ögonkontakt, emotionellt stöd eller förståelse. Att 
kunna se den personen de pratar med i ögonen eller att kunna se dennes känslor och 
reaktioner ger en känsla av stöd och trygghet upplever de.  En dator kan inte relatera till 
person eller föra ett samtal. Vidare upplever patienter att det finns en begränsning i 
vilken typ av undervisning en dator kan erbjuda och känner en oförmåga att lära ifrån 
denna typ av patientundervisning. Det kan inte avkrävas ett specifikt svar eller ett 
förtydligande ifrån en dator (Weinhardt et al., 2007).  
 

Upplevelse av förmedlad kunskap 
 
Gemensamt för patienters upplevelse är att det är viktigt vilken kunskap som förmedlas 
vid datorbaserad patientundervisning (Hill & Weinert, 2004; Schäfer-Keller et al., 2009; 
Walker, 2006; Wang et al., 2006; Weinhardt et al., 2007; Whittemore et al., 2010).  
 
För att kunna ta till sig kunskap tycker patienter att den ska kännas relevant och att den 
skall kunna integreras i deras dagliga liv (Hätönen et al., 2010). Patienter upplever att 
undervisning och kunskap bör ha rätt syfte och innehåll samt ge relevant kunskap om 
sjukdom, behandling, uppföljning och biverkningar av mediciner. Kunskap om 
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kännetecken som leder till att patienter vet när hjälp behöver tillkallas och undervisning 
om återfall i sjukdom bör ett undervisningsprogram också innehålla. Att få kunskap om 
terminologin som sjukvården använder sig av uppskattas (Schäfer-Keller et al., 2009; 
Walker, 2006). Den nya kunskapen leder till ökad förståelse för sin tillvaro. Efter 
undervisningen upplever patienter att de utvecklat färdigheter och metoder för att 
hantera sin situation (Wang et al., 2006). Kunskap ger också en medvetenhet om hur 
stress påverkar dem och ger hjälp till stresslindrande övningar (Whittemore et al., 
2010).  
 
Det upplevs som negativt när undervisningsprogrammet inte förklarar ord, den 
terminologi som används eller generiska läkemedelsnamn på ett adekvat sätt. Att få för 
mycket undervisning om det som upplevs tyngande till exempel om komplikationer 
uppskattas inte heller. Något som upplevs förvirrande är när programmets råd inte 
överensstämmer med de kliniska råd som patienter fått tidigare och när råden avviker 
från sina fasta rutiner (Schäfer-Keller et al., 2009). 
 
I Wang et al. (2006) studie uppskattar patienter i ett datorbaserat undervisningsprogram 
kunskapen om sina rättigheter som patienter vilket programmet ger. Före deltagandet i 
programmet kände patienter inte till möjligheten att få välja hur och var de skall föda, 
vilken läkare eller sjukhus de skall välja. De upplever att undervisningen om sina 
rättigheter leder till att de kan förbereda sig bättre för framtiden.   
 
Datorbaserad patientundervisning ger en mer noggrann, detaljerad och fördomsfri 
kunskap. Undervisning genom datorn ger ett större kunskapsdjup och är helt 
förutbestämd (Weinhardt et al., 2007). Patientundervisningen beskrivs med positiva ord 
som: till hjälp, intressant, praktisk, noggrann, omfattande, individuell, lämplig, 
passande, tydlig, bra förklarad, informativ, rolig, glädjande, annorlunda, uppfriskande, 
adekvat och användbar (Dilles et al., 2011; Hill & Weinert, 2004; Hätönen et al. 2010; 
Schäfer-Keller et al., 2009; Walker, 2006; Wang et al., 2006; Weinhardt et al., 2007; 
Whittemore et al., 2010). Flera ser den som en ny kunskap medan andra ser den som en 
användbar repetition. Tiden som spenderas på undervisningen är värt besväret (Walker, 
2006). Men patienter ser också risker med datorbaserad patientundervisning. Eftersom 
ingen sjukdom är den andres lik så bör undervisningen inte vara för generellt hållen. I så 
fall kan patienter uppleva att undervisningen inte rör dem och att de inte vet hur den 
skall användas. Patienter önskar därför individuell vårdplanering för att kunskapen som 
de upplever vara viktig skall kunna tas tillvara bättre och för att undervisningen skall bli 
ett stöd i vardagen (Hätönen et al., 2010; Walker, 2006).  
 

Upplevelse av anonymitet och säkerhet 
 
Datorbaserad patientundervisning ger trygghet genom att vara en atmosfär fri från 
attityder, bedömande, fördomar och partiskhet. När patienter känner olust och 
anspänning inför sjukvårdsbesöket och har känslan av att bli dömda då kan det kännas 
tryggt att inte behöva se vårdpersonalen i ögonen. Patienter upplever att datorbaserad 
patientundervisning ger dem möjlighet att undvika det skamfulla med att ha drabbats av 
sjukdom. Att få ställa frågor och ge svar anonymt utan att medpatienter under 
sjukvårdsbesöket har möjlighet att höra deras problem känns säkert. Patienter förväntar 
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sig att uppgifter behandlas enskilt och att de skall kunna få patientundervisning utan att 
behöva identifiera sig själva (Weinhardt et al., 2007).  
 
Patienter oroar sig för hur datoranvändningen påverkar sekretessen (Hätönen et al., 
2010; Weinhardt et al., 2007), om det finns möjlighet för utomstående att komma åt 
information som läggs in i datorn, om informationen blir kvar i datorn och om andra 
kan se deltagandet på skärmen. Patienter upplever ibland att de inte känner eller litar på 
den person de skall ha en dialog med. Upplevelsen av att inte kunna ta information via 
datorn seriöst finns också. (Weinhardt et al., 2007). 
 

Upplevelse av att använda dator som hjälpmedel 
 
Att använda dator som hjälpmedel vid inlärning upplevs av patienter som intressant, 
interaktivt och motiverande för kunskapsinhämtning. De upplever sig stimulerade och 
glada inför att få göra något nytt och att använda dator upplevs som en lek.  (Walker, 
2006). 
 
Bilder, färger och animationer som ett datorprogram erbjuder lockar patienters 
uppmärksamhet och främjar inlärningsprocessen. En framträdande visuell mjukvara 
som är färgglad och lysande föredras, men det finns patienter som tycker att bakgrunden 
fungerar bäst om den är svartvit.  Det upplevs positivt med ett format utan mycket text.  
Patienter uppskattar en sida som är tydlig och där de inte behöver skrålla ner. Däremot 
kan ett stycke med ljud vara svårt att använda. Vissa patienter är missnöjda med ljudet 
om det är för lågt eller om de inte tycker om musiken. Andra tycker att det kan 
användas mer bilder, ljud och olika klipp (Dilles et al., 2011; Hätönen et al. 2010; 
Walker, 2006; Whittemore et al., 2010). 
 
Att film används i undervisningen tycker patienter är intressant (Schäfer-Keller et al., 
2009; Wang et al., 2006; Whittemore et al., 2010). Det upplevs som positivt att kunna 
identifiera sig med och relatera till filmvisning som innehåller scener som spelas av 
karaktärer som berättar om personliga erfarenheter i undervisningsprogrammen. Det är 
en fördel om scenerna har utgångspunkt i både positiva och negativa sidor av en 
konfliktsituation. Att kunna relatera till att en karaktär har oro och sjukdom som liknar 
sin egen eller till och med är värre gör att filmen på så sätt ger utrymme för reflektion 
över de frågor som patienter bär på (Whittemore et al., 2010). 
 
Patienter tycker att programdelarna behöver bli mer samspelta och att dialogerna kan 
utvecklas mer. Det upplevs positivt att medicinsk-teknisk utrustning visas på bild. 
Önskemål finns om att kunna påverka programmet genom förslagsvis chatt eller blogg 
då de önskar möjlighet att kunna ställa frågor via programmet. 
Undervisningsprogrammet bör vara lätt att styra. Patienter föredrar inte skolliknade 
uppgifter som prov, repetitioner och tävlingar. (Weinhardt et al., 2006: Whittemore et 
al., 2010).  
 
Att delta i en datorbaserad patientundervisning har ingen nytta utan grundläggande 
kunskaper om datoranvändning. Att få undervisning om hur datorn och 
undervisningsprogrammet fungerar upplevs som ett behov. Efteråt upplevs datorn och 
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programmet som relativt lätt att använda (Walker, 2006). Trots detta oroar sig flera för 
både befintliga och potentiella tekniska problem. Exempel på sådana teknikrelaterade 
problem som oroar är att informationen skall gå förlorad, långsam respons ifrån 
programmet, bristande datorfunktion eller begränsad tillgång på hårdvara. Problemen 
kan också vara relaterade till internet, startsidan eller till redskapen som styr 
programmet. Det upplevs också problematiskt om strukturen verkar oförenlig eller om 
menyerna känns för känsliga. Patienter uttrycker farhågor med att hålla datorbaserad 
patientundervisning uppdaterad (Schäfer-Keller et al., 2009; Walker, 2006; Weinhardt 
et al., 2007). 
 
Patienter kan känna obehag och bristande förtrogenhet med att arbeta med datorer. 
Vissa upplever också problem med läsförståelsen. När inte återkopplingen i systemet 
fungerar bra kan patienter uppleva sig förvirrade. Detta medför att de felaktigt kan tro 
att de är färdiga med undervisningen. En dator har inte möjlighet att återkalla fel som en 
fysisk person skulle kunna göra, en människa kan däremot glömma att berätta 
information (Schäfer-Keller et al., 2009; Weinhardt et al., 2007). 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Metoden som valdes för att genomföra denna uppsats var litteraturstudie. 
 
Före litteratursökningen startades var uppfattningen att studiens ämne, datorbaserad 
patientundervisning, var ett område där det fanns gott om publicerad forskning. Därför 
var det viktigt med ett avsmalnat syfte. Det visade sig sedan att det inte fanns så många 
studier inom den del av ämnet som författarna önskade belysa utan arbetssyftet fick 
öppnas upp. Förvånande var att så få artiklar som utgick ifrån patienters perspektiv 
hittades. Samtidigt ses det som en fördel att alla artiklar som hittades och svarade på 
uppsatsens syfte finns med. 
 
Att hitta träffsäkra sökord hade sina svårigheter. Uppsatsförfattarna fick söka brett och 
gå igenom många artiklars rubriker och abstrakts för att finna de vetenskapliga artiklar 
som slutligen valdes ut. Litteratursökningen var en av de svårare delarna av arbetet och 
tog också mycket tid i anspråk. Ett enhetligt begrepp för datorbaserad 
patientundervisning finns ännu inte inom forskarvärlden.  Önskemål om att finna fler 
artiklar fanns från början av uppsatsskrivandet men detta visade sig vara svårt. Detta 
trots att inte många sökbegränsningar använts, för att hålla öppet för nya infallsvinklar. 
En möjlighet som valdes bort var att köpa artiklar, på det viset kunde det ha funnits 
möjlighet att eventuellt få någon artikel till. Resultatets giltighet kan därför begränsas 
utifrån antalet artiklar som bearbetats. 
 
Om arbetets syfte hade öppnats ännu mer med till exempel närståendes och 
vårdpersonals perspektiv hade möjligen sökningen av material blivit lättare och lett 
fram till fler artiklar. Trots önskan om att enbart använda kvalitativa studier i analysen, 
eftersom kvalitativ forskning ger uppfattning i subjektiva fenomen, det som upplevs av 
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människor, har även artiklar med kvantitativ ansats som författarna ansåg svarade på 
syftet använts i resultatet. Axelsson (2008) menar att en litteraturstudies fördel är att 
både kvalitativ och kvantitativ forskning kan användas i en studie för att bredda 
perspektiven.  
 
De artiklar som hittades överraskade positivt med deras bredd vad det gäller ålder på 
deltagare, studieländer och skillnader i diagnoser. Artiklarna stödde varandra till viss 
del men de kompletterade också varandra. De skiftade i fokus vilket gjorde att det blev 
ett rikligt material. Artiklarna som användes i denna litteraturstudie var gjorda i USA, 
England, Schweiz, Finland och Taiwan och därmed hade patienterna olika kulturell 
bakgrund. Trots detta har uppsatsförfattarna strävat efter att ge en verklig illustration av 
all data och dess tolkning och anser därför att arbetets resultat kan användas i egen 
verksamhet. 
 
Som tidigare nämnts i bakgrunden, bedrivs mycket forskning inom datorbaserad 
patientundervisning, trots det finns endast ett begränsat material när det gäller just 
patienters perspektiv. Därför hade en empirisk studie också passat mycket bra för att ge 
ett ökat material och öka kunskapen om patienters perspektiv. 
 

Resultatdiskussion  
 
Resultatet som framkommer i uppsatsen visar huvudsakligen att patienter ser positivt på 
datorbaserad patientundervisning och att de är öppna för nya undervisningsmetoder. 
Förhållandevis få negativa aspekter diskuterades av patienter.   
 
I upplevelse av inlärningsmiljön tydliggör patienter inlärningsmiljöns betydelse. 
Patienter lyfter fram undervisningens anpassning till den sjukdomsfas de befinner sig i 
som mycket betydelsefull och att undervisningen faktiskt kan få negativa konsekvenser 
om den kommer vid fel tidpunkt (Walker, 2006). Vidare lyfts variationen och friheten 
med datorbaserad patientundervisning fram som mycket viktig (Weinhardt et al., 2007). 
 
Stödet deltagare emellan belyses i temat upplevelse av stöd som så betydelsefullt att 
patientundervisningen leder till att patienter blir stärkta som personer (Hill & Weinert, 
2004). Något som dock förvånade var att stödet från sjuksköterskan eller annan 
vårdpersonal inte alls belyses av patienter i artiklarna. Det stöds dock av Jennings, 
Powell, Armstrong, Sturt & Dale (2009). Deras studie visar också på att om stöd finns 
ifrån personer som är i liknade situationer som patienter själva så minskar behovet av 
stöd ifrån vårdpersonal. Att vara i behov av en fysisk person vid undervisning kommer 
att minska i betydelse vart efter samhället fylls av datorvana personer.  
 
I upplevelse av förmedlad kunskap betonas att för lite men också för mycket 
undervisning kan ges. Det är en viktig balansgång. Målet med undervisningen är tydligt; 
att uppnå förståelse. Den individuella förståelsen av undervisningen betonas också 
starkt (Schäfer-Keller et al., 2009; Walker, 2006). Flera patienter lyfter fram just 
stresslindring som en viktig punkt i undervisningen (Whittemore et al., 2010).  
 



 13

Att få undervisning via datorn ger en undervisning fri från attityder, bedömande, 
fördomar och partiskhet. Att mötas ansikte mot ansikte ger en känsla av skam förs fram 
i temat upplevelse av anonymitet och säkerhet (Weinhardt et al., 2007). Dessa 
synpunkter leder till förståelse att sjukvården ibland brister i att möta patienter i 
hans/hennes livsvärld för att få förståelse för patienters situation (Dahlberg & Segesten, 
2010). Om datorbaserad patientundervisning ökar eller minskar sekretessen är 
meningarna motstridiga om (Weinhardt et al., 2007).  
 
Temat upplevelse av att använda dator som hjälpmedel beskriver att få patienter hade 
problem med datoranvändningen (Walker, 2006). Dock diskuterades det att 
datorbaserad patientundervisning inte passar alla beroende på olika problem som 
exempelvis med läsförståelsen (Weinhardt et al., 2007). Undervisningen får heller inte 
bli ett läxförhör (Whittemore et al., 2010).   
 
Inga särskilda effekter eller upplevelser av datorbaserad patientundervisning i relation 
till genus, ålder eller gruppsjukdom har beskrivits i artiklarna som står till grund för 
studiens resultat. Patienter är i olika åldersgrupper, från tonåringar till vuxna och har 
olika behov av undervisning beroende på vilken fas och typ av sjukdom. Trots detta kan 
en (viss) öppenhet för datorbaserad patientundervisning ses hos alla patienter oavsett 
ålder. Detta stöds även av andra studier om datorbaserad patientundervisning med fokus 
på olika åldersgrupper eller olika sjukdomar. Engvall (1994) och även Austin Boren, 
Gunlock, Krishna & Kramer (2006) anser att tonåringar med kroniska sjukdomar svarar 
positivt på denna typ av patientundervisning, svar som kan ses genom en ökad kunskap, 
kontroll över sin sjukdom och förbättrad kommunikation med vårdpersonalen. Även 
äldre patienter med väldigt lite kunskap om datoranvändning har kunnat inhämta 
kunskap om egenvård och hantering av sjukdom och visat förändringbenägenhet enligt 
en studie av Demiris, Finkelstein och Speedie (2001).  
 
 
För att datorbaserad patientundervisning skall tillföra något i patienters liv behöver 
patienten mötas där han/hon befinner sig i tanke och kunskap, patientens livsvärld 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Undervisningen når då sitt mål att få fram patienters 
inneboende resurser så att patienten uppnår förståelse för sin situation (Hätönen et al., 
2010; Wang et al., 2006). 
 
Datoranvändningen kommer att öka inom sjukvården. Patienter söker redan idag 
kunskap om hälsoproblem via datorn enligt Statistiska centralbyrån (2012). Men hur 
skall patienter kunna välja bland all information som de möts av via dator? Här har 
sjuksköterskan en mycket viktig roll i att hjälpa patienter att få rätt kunskap som leder 
till förståelse för sin situation. Då är datorbaserad patientundervisning ett av 
alternativen. 
 

Kliniska implikationer och förslag på vidare forskning 
Datorbaserad patientundervisning kan användas på sjukhus, på olika mottagningar  eller 
hemma om patienter har tillgång till dator. Det kan inte ersätta patienters direkta kontakt 
med vårdpersonal, men det kan vara ett vertyg för att spara tid och pengar. 
Patientundervisningen är en viktig omvårdnadsåtgärd som sjuksöterskan utför i sitt 
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dagliga arbete. Kunskap om de olika metoderna som används för att bedriva 
patientundervisning och inte minst datorbaserad patientundervisning gynnar både 
sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan får förståelse för patienters behov och 
patienter får förståelse för sin vårdsituation. Vidare forkning bör inriktas på vilka 
effekter datorbaserad patientundervisning har sett utifrån såväl patienters, närståendes 
som sjukvårdspersonals perspektiv.  
 
Spännande är vilka resurser och ekonomi som kommer att ges till datorbaserad 
patientundervisning i framtiden, till en undervisning som ligger i tiden? 
 
 
 
SLUTSATSER 

I föreliggande litteraturstudie har patienters upplevelse av datorbaserad 
patientundervisning beskrivits. Följande sammanfattning presenteras nedan i 
punktform: 
 
Patienters upplevelse är att inlärningsmiljön skall ge: 

• en fridfull atmosfär som främjar inlärning 
• flexibilitet i undervisningen 
• ett undervisningsprogram som kommer rätt i tiden i förhållande till sjukdomsfas 

 
Patienters upplevelse av att få stöd skall ge: 

• respekt för varandra och kamratskap 
• förståelse och självförtroende 
• ögonkontakt och känslomässigt deltagande 

 
Patienters upplevelse är att förmedlad kunskap skall ge: 

• individuell och relevant kunskap 
• meningsfullhet i sina dagliga liv 
• fördomsfri och användbar kunskap 
• medvetenhet om hur stress bemästras 

 
Patienters upplevelse är att anonymitet och säkerhet skall ge: 

• en atmosfär fri från fördömande och skam 
• trygghet och sekretess  

 
Patienters upplevelse av att använda dator som hjälpmedel skall ge: 

• motivation för kunskapsinhämtning 
• stimulans och lek 
• tydligt budskap för alla sinnen 
• utrymme för reflektion och att få ställa sina frågor 
• grundläggande och uppdaterad datorkunskap 

 



 15

 

REFERENSER 

Austin Boren, S., Gunlock, T.L., Krishna, S. & Kramer, T.C. (2006). Computer-aided    
  diabetes education: a synthesis of randomized controlled trails. AMIA Annuals  
  Symposium Proceedings Archive, 2006, 51-55. 
 
Axelsson, Å. (2008).  Litteraturstudie. Ingår i M. Granskär & B. Höglund-Nielsen  
  (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård.(s. 173-188) Lund:  
  Studentlitteratur. 
 
Behar-Horenstein, L.S.,  Guin,  P.,  Gamble,  K.,  Hurlock,  G.,  Leclear,  E.,  Philipose, 
  M., …Weldon, J. (2005, vinter). Improving patient care through patient-family 
  education programs. Hospital Topics,83(1), 21-27. 
 
Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm:    
  Natur och kultur. 
 
Demiris, G., Finkelstein, S.M. & Speedie, S.M. (2001, september-oktober).  
  Considerations for the design of a Web-based clinical monitoring and educational  
  system for elderly patients. Journal of the American Medical Informatics Associations,  
  8(5), 468–472. 
 
Dilles, A., Heymans, V., Martin, S., Droogné, W., Denhaerynck, K. & De Geest, S.  
  (2011, september). Comparison of a computer assisted learning program to standard  
  education tools in hospitalized heart failure patients. European Journal of   
  Cardiovascular Nursing, 10(3), 187-193. 
 
Ekebergh, M. (2009). Att lära sig vårda – med hjälp av handledning. Lund:    
  Studentlitteratur. 
 
Engvall, J.C. (1994, september-oktober). Use of computer-assisted instruction in      
  diabetes education. Diabetes Education, 20(5), 433-436. 
 
Fox, M.P. (2009, oktober). A systematic review of the literature reporting on studies  
  that examined the impact of interactive, computer-based patient education programs.  
  Patient Education and Counseling, 77(1), 6-13. 
 
Gedda, B. (2001). Den offentliga hemligheten: en studie om sjuksköterskans  
  pedagogiska funktion och kompetens i folkhälsoarbete. Göteborg: Institutionen för  
  vårdpedagogik, Göteborgs universitet. 
  
Gedda, B. (2003). Begreppen undervisning, information och rådgivning. Ingår i E.  
  Pilhammar Andersson (Red.), Pedagogik inom vård och omsorg. (s. 82-95) Lund:  
  Studentlitteratur. 
 
Gustafson, D.H., Hawkins, R., Boberg, E., Pingree, S., Serlin, R.E., Graziano, F. & 



 16

  Chan, C.L. (1999, januari). Impact of patientcentered computer-based health  
  health information/support system. American Journal of Preventive Medicine, 16(1):  
  1-9. 
  
Hill, W. G. & Weinert, C. (2004, September-oktober). An evaluation of an online  
  intervention to provide social support and health education. Computers, Informatics,  
  Nursing, 22(5), 282-288. 
 
Häggström, E. (1999). Sjuksköterskans pedagogiska funktion och utbildning 1916 –  
  1992. Göteborg: Institutionen för vårdpedagogik, Göteborgs universitet. 
 
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Hämtad från 
  http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19820763 
 
Hätönen, H., Suhonen, R., Warro, H., Pitkänen, A. & Välimäki, M. (2010, maj).  
  Patients’ perceptions of patient education on psychiatric inpatient wards: a qualitative  
  study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 17(4), 335-341. 
 
Jennings, A., Powell, J., Armstrong, N., Sturt, J. & Dale, J. (2009, mars). A viritual  
  clinic for diabetes self-management: pilot study. Journal of Medical Internet Research, 
11(1).  
 
Johansson, K., Leino-Kilpi, H., Salanterä, S., Lehtikunnas, T., Ahonen, P., Elomaa, 
  L. & Salmela, M. (2003, november). Need for change in patient education: a finnish  
  survey from the patient’s perspective. Patient Education and Counseling, 51(3), 239- 
  245. 
 
Keulers, B.J., Welters, C.F., Spauwen, P.H. & Houpt, P.(2007, juli). Can face-to-face  
  patient education be replaced by computer-based patient education? A randomised  
  trial. Patient Education and Counseling, 67(1-2),176–182. 
 
Klang Söderkvist, B. (Red.). (2008). Patientundervisning. (2:a upplagan). Lund:  
  Studentlitteratur. 
 
Klein-Fedyshyn, M., Burda, M., Epstein, B. & Lawrence, B. (2005, oktober). 
  Collaborating to enhance patient and recovery. Journal of the Medical Library 
  Association, 93(4): 440-445. 
 
Kristoffersen, N. J., Berg-Thomassen, H., Bjerneroth, G. & Larsson-Wentz, K. (1998).   
  Allmän omvårdnad 1, profession och ämnesområde- utveckling, värdegrund och  
  kunskap. Stockholm: Liber. 
 
Lewis, D. (1999 juli-augusti). Computer-based approaches to patient education: a   
  review of the literature. Journal of the American Medical Informatics Association,   
  6(4):272-282. 
 
Molenaar, S., Sprangers, M., Oort, F., Rutgers, E., Luiten, E., Mulder, J. … De Haes, H.  
  (2007, januari). Exploring the black box of a decision aid: what information do  



 17

  patients select from an interactive cd-rom on treatment options in breast cancer?.  
  Patient Education and Counseling, 65(1),122-130. 
 
Nationalencyklopedin (2012).  Patientundervisning. Hämtad från  
  http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/patientundervisning 
 
Ryhänen, A.M., Siekkinen, M., Rankinen, S., Korvenranta, H. & Leino-Kilpi, H.  
  (2010, april). The effects of Internet or interactive computer-based patient education in  
  the field of breast cancer: A systematic literature review. Patient Education and   
  Counseling, 79(1), 5-13. 
 
Schwartz, K.L., Roe, T., Northrup, J., Meza, J., Seifeldin, R. & Neale, A.V. (2006,  
  januari-februari). Family medicine patients’ use of the internet for health information:    
  a MetroNet study. Journal of the American Board of Family Medicine,19(1), 39-45. 
 
Schäfer-Keller, P., Dickenmann, M., Berry, D.L., Steiger, J., Bock, A. & Geest, S. D.  
  (2009, januari). Computerized patient education in kidney transplantation: test the  
  content validity and usability of the organ transplant information system (OTIS).  
  Patient Education and Counseling 74(1), 110-117. 
 
Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad   
  från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-       
1_20051052.pdf  
 
Socialstyrelsen (2009). Nationella indikatorer för god vård – hälso- och  
  sjukvårdsövergripande indikatorer – indikatorer i Socialstyrelsens nationella  
  riktlinjer. Hämtad från 
  http://www.socialstyrelsen.se/lists/Artikelkatalog/Attachments/1779 
 
Socialstyrelsen (2012). Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig.   
  Handbok för vårdgivare, chefer och vårdpersonal. Hämtad från  
  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18552/2012-1-5.pdf 
 
Statistiska centralbyrån (2012). Privatpersoners användning av datorer och internet  
  2011. Hämtad från:  
  http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0108_2011A02_BR_IT01BR1201.pdf  
 
Strömberg, A. (2002, februari). Educating nurses and patients to manage heart failure. 
  European Journal of Cardiovascular Nursing, 1(1), 33-40. 
 
Svenska Akademien. (2009). Svensk ordbok. Stockholm: Norstedts. 
 
Svenska Akademien. (2011). Svenska akademiens ordlista over svenska språket.  
  Stockholm: Norstedts. 
 
Walker, H. (2006, april). Computer-based education for patients with psychosis.  
  Nursing standard, 20(30), 49-56.  
 



 18

Van den Borne, H.W. (1998, juni). The patient from receiver of information to informed  
  decision-maker. Patient Education and Counseling, 34(2), 89-102. 
 
Wang, H-H., Chung, U-L., Sung M-S. & Wu, S-M. (2006, mars). Development of a  
  web-based childbirth education program for vaginal birth after c-section (VBAC)  
  mothers. Journal of Nursing Research, 14(1),1-8. 
 
Weinhardt, L. S., Mosack, K. E. & Swain, G. R. (2006, juli). Development of a  
  computer-based risk-reduction counseling intervention: acceptability and preferences  
  among low-income patients at an urban sexually transmitted infection clinic. AIDS and     
 Behavior, 11(4), 549-556. 
 
Whittemore, R., Grey, M., Lindemann, E., Ambrosino, J. & Jaser, S. (2010, mars-april).  
  Development of an internet coping skills training program for teenagers with type 1  
  diabetes. Computer Information Nursing, 28(2), 103-111. 
 
Wiman, M. (Red.) (2011). Norstedts stora engelska ordbok. Stockholm: Norstedts. 
 
Wingard, R. (2005, mars-april). Patient education and the nursing process: meeting the  
  patient’s needs. Nephrology Nursing Journal, 32(2), 211-214. 
 

 

  



 19

BILAGA 1 

Redovisning av sökhistorik 
 
Databaser Sökord Träffar Använda 
Cinahl Patient 

education AND 
Computer 
AND 
Experience 
 

40 1 

Cinahl Patient 
perceptions 
AND education 
AND nurs* 
 

17 1 

PubMed Patient 
education AND 
group AND 
nurs* AND 
computer 
 

58 1 

Cinahl Patient 
education AND 
computer 
assisted 
instruction AND 
qualitative 
 

8 1 

Cinahl Health 
education AND 
web based AND 
nurs* 
 

14 1 

PubMed Patient 
education AND 
intervention 
AND computers 
 

70 2 

PubMed Patient 
education AND 
computer AND 
counseling AND 
group 
 

67 1 
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BILAGA 2 

Översikt av analyserad litteratur: 
 
 

Artikel Perspektiv 
 

Syfte Metod Resultat 

Titel: Comparison 
of a computer 
assisted learning 
program to standard 
education tools in 
hospitalized heart 
failure patients 
 
Författare: 
 Dilles A., Heymans 
V., Martin S., 
Droogné W., 
Denhaerynck K., De 
Geest S. 
 
Tidskrift: European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing 
 
Årtal: 2011 

Patienters 
perspektiv 

Att jämföra databaserad 
och traditionell 
patientundervisning hos 
patienter med 
hjärtsjukdomar 

Kvantitativ 
metod 
 
Enkät med fler 
vals och öppna 
frågor 
 
 
N= 37 
patienter  
 
Data insamlad 
vid start och 
efter 3 månader 

Inga betydande 
skillnader mellan 
olika typer av 
patientundervisning 
Båda 
patientgrupper visar 
ökad kunskap och 
bättre kontroll av 
sjukdomen 

Titel: An evaluation 
of an online 
intervention to 
provide social 
support and health 
education 
 
Författare:  
Hill W.G., Weinert 
C. 
 
Tidskrift: 
CIN:Computer, 
Nursing,Information  
 
Årtal: 2004 

Patienters  
Perspektiv 

Att utvärdera effekter 
och resultat av 
datorbaserad 
patientundervisning till 
kronisk sjuka kvinnor 
som bor på landet  
 
 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod 
 
Observation, 
Intervju och 
enkät 
 
N=150 kvinnor  
 
Data insamlad 
vid start, 2.5 , 5, 
7.5 och 10 
månader 

Ökad kunskap om 
sjukdom och 
egenvård, ökad 
kunskap av 
datoranvändning 
och ökad socialt 
stöd. 
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Titel: Patientens’ 
perceptions of 
patient education on 
psychiatric inpatient 
wards: a qualitative 
study 
 
Författare: 
 Hätönen H., 
Suhonen R., Warro 
H., Pitkänen A., 
Välimaki M. 
 
 Tidskrift: 
 Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 
 
Årtal: 2010 

Patienters 
perspektiv 

Att beskriva patienter 
med psykisk ohälsas 
upplevelser av olika 
metoder av 
patientundervisning: IT 
baserad, traditionell 
eller med hjälp av 
foldrar och broschyrer. 

Kvalitativ 
metod 
 
Intervju 
 
N=16 patienter 
  
Data insamlad 3 
månader efter 
undervisningen. 

Patienters 
erfarenheter av 
patientundervisning 
beror på med vilken 
metod de har fått 
undervisningen. 
 
Datorbaserad 
undervisning 
erbjuder mer 
information och 
kunskap som leder 
till att patienter 
klarar bättre egen 
vård. 
 
 

Titel: Computerized 
patient education in 
kidney 
transplantation: 
Testing the content 
validity and usability 
of the organ 
transplant 
information system 
(OTISTM) 
 
Författare: 
 Schäfer-Keller P., 
Dickenmann M., 
Berry D.L., Steiger 
J., Bock A., De 
Geest S.  
 
Tidskrift:  
Patient Education 
and Counseling 
 
Årtal: 2009 

Patienters och 
vårdares 
perspektiv 

Att testa giltighet och 
användbarhet av OTIS 
(ett informationssystem 
för njurtransplanerade 
patienter) 

Kvalitativ 
metod 
 
Observation 
och intervju  
 
N1 = 14 
patienter 
N2= 6 vårdare 
 
Data insamlad 
under 
observation, 
intervju i 
anslutning till 
observation. 
 
 

Vissa problem finns 
när det gäller 
systemets språk, 
innehåll samt hur 
informationen är 
strukturerad (sett 
från vårdarens 
perspektiv) 
 
 
Ny/ökad kunskap, 
hantering av 
sjukdom samt 
utveckling av nya 
relationer (sett från 
patientens 
perspektiv) 
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Titel: Computer-
based education for 
patients with 
psychosis 
 
Författare:  
Walker H. 
  
Tidskrift:  
Nursing standard 
 
Årtal: 2006 
 
 
 
 
 
 
 

Patientens 
perspektiv 

Att utvärdera 
användningen av ett 
datorbaserat program 
som försöker förbättra 
patienters kunskap och 
förståelse för psykoser 

Kvalitativ 
Metod 
 
Intervju 
 
 N= 10 patienter  
Data var 
insamlad före 
och efter 
undervisningen. 
 
 
 

Resultatet visar att 
patienter med 
psykisk ohälsa kan 
använda 
datorbaserad 
patientundervisning 
 
Svårigheter kan 
uppstå vad det 
gäller tekniken. 
 
Själva metoden 
patientundervisning 
upplevs rolig och 
njutbar. 

Titel: Development 
of a web-based 
childbirth education 
program for vaginal 
Birth after C- section 
(VBAC) mothers 
 
Författare:  
Wang H-H., Chung 
U-L., Sung M-S., 
Wu S-M. 
 
Tidskrift:  
Journal of Nursing 
Research  
 
Årtal: 2006 

Patienters 
perspektiv 

Att utveckla samt 
utvärdera ett 
webbaserat 
utbildningsprogram om 
vaginal förlossning för 
kvinnor som tidigare 
förlösts med kejsarsnitt. 
 
 
 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod 
 
Intervju och 
enkät 
 
N = 10 gravida 
kvinnor, >32 
graviditets-
veckan. 
Data insamlad 
före och efter 
intervention 

Ökad kunskap 
kring 
vaginalförlossning 
och ökad förståelse 
efter 
genomförandet av 
internetbaserad 
utbildning. 
Mer positiv attityd 
gentemot vaginal 
förlossning. 

Titel: Development 
of a computer –
based risk-reduction 
counseling 
intervention: 
Acceptability and 
preferences among 
low-income patients 
at an urban sexually 
transmitted infection 
clinic 
 

Patienters 
perspektiv 

Att få förståelse för 
patienters intresse för 
datorbaserad utbildning 
med eller utan 
föreläsare. 
 
Att undersöka kunskap 
och välbefinnande hos 
patienter med STI-
sjukdomar samt 
erfarenheter av 
datorbaserad 

Kvantitativ 
metod 
 
Enkät med fler 
vals och öppna 
frågor.  
 
 
N = 583 
patienter  
 Data insamlad i 
samband med 

Patienter ser 
positivt på 
datorbaserad 
patientundervisning 
Intresse finns.  
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Författare: 
Weinhardt L.S., 
Mosack K.E., Swain 
G.R. 
 
 Tidskrift:  
AIDS and Behavior 
 
Årtal: 2006 

patientutbildning. 
 
 

mottagnings- 
besök. 
 
 
 

Titel:. 
Development of an 
internet coping skills 
training program for 
teenagers with type 1 
diabetes  
 
Författare: 
Whittemore R., Gray 
M., Lindemann E., 
Ambrosino J., Jaser 
S. 
 
 Tidskrift: 
CIN: Computers, 
Informatics, Nursing  
 
Årtal: 2010 

Patienters och 
närstående 
perspektiv 

Att utveckla ett 
träningsprogram för 
tonåringar med diabetes 
typ 1 samt att utvärdera 
dess acceptans. 
 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod 
 
Intervjuer, 
observationer, 
enkäter och 
kliniska data. 
 
N = 12 
tonåringar 
13-16 år 
 
Data insamlad 
vid studiens 
start samt 3, 
respektive 6 
månader. 

Hög acceptans av 
internetbaserat 
utbildningsprogram 
för ungdomar med 
diabetes typ 1. 
 
Internetbaserade 
utbildningen mer 
effektiv än 
traditionell 
utbildningsprogram 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


