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Sammanfattning 

Hjärtsvikt är en av Sveriges största folksjukdomar som orsakar stort lidande för patienter. 

En grundläggande del i behandlingen av hjärtsvikt är det arbete som patienten själv utför 

för att uppnå hälsa och välbefinnande vilket kallas egenvård. Bristande sjukdomsinsikt 

och otillräcklig följsamhet till egenvården leder ofta till att patienter blir försämrade och 

tvingas få inneliggande vård. E-Hälsa ses som en möjlig lösning för att effektivisera och 

underlätta egenvården. Digitalisering av vården kan dock påverka vårdrelationen och 

upplevas frustrerande av patienter. Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av e-

Hälsa som stöd i egenvården av hjärtsvikt. Metoden som tillämpades är en 

litteraturöversikt enligt Friberg och baserades på fem kvantitativa studier, fyra kvalitativa 

studier samt fyra studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultatet visade att 

patienter med hjärtsvikt upplevde e-Hälsa som ett stöd i egenvården med vissa 

reservationer. Patienterna såg både möjligheter och hinder med digitaliseringen vilket 

blev huvudteman i resultatet. Respektive huvudteman följdes av tillhörande subteman 

delaktighet i vården, stärkt självkänsla och ökad självständighet, ökad livskvalité och 

förbättrad egenvård samt personrelaterade faktorer och förutsättningar, skilda åsikter 

om ansvar, inställning till teknik och bristande teknik och ej anpassad utrustning. I 

diskussionen reflekteras det om patienternas skilda erfarenheter av e-Hälsa och hur 

utvecklingen av e-Hälsoverktyg bör fortsätta för att målen ska uppnås. Vidare diskuteras 

sjuksköterskans viktiga roll i arbetet kring implementering av e-Hälsa och att stor vikt 

bör läggas vid en en patientcentrerad jämlik vård. 

 

Nyckelord: Hjärtsvikt, E-Hälsa, Erfarenhet, Egenvård, Patientcentrerad vård, 

Delaktighet, Livskvalité, Ansvar  
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INLEDNING 

Under författarnas verksamhetsförlagda utbildning på en avdelning med inriktning på hjärtmedicin 

identifierades ett återkommande mönster. Bristande sjukdomsinsikt och otillräcklig följsamhet till 

egenvården resulterade i att patienten återigen var i behov av inneliggande vård. Där väcktes ett 

intresse för hur sjuksköterskan skulle kunna bidra med mer effektiva strategier som hjälper patienter 

i egenvården av hjärtsvikt. 

  

Pågående forskning visar att tillämpande av e-Hälsa kan minska sjukhusinläggningar med upp till 

femtio procent (Vetenskap & hälsa 2019). Då behovet av inneliggande vård minskar, minskar även 

risken för vårdrelaterade infektioner och onödigt lidande i samband med sjukhusvistelse 

(Folkhälsomyndigheten 2019). Det finns ett ökat intresse för e-Hälsa som är ett relativt nytt fenomen 

inom sjukvården men motiverande faktorer för implementering och fortsatt användning saknas 

(Birkhoff & Smeltzer 2017). Digitaliseringen kan vara en utmaning för den äldre generationen då 

både tillgång till teknik och digital kompetens varierar (Folkhälsomyndigheten 2018). Forskare 

försöker därför hitta lösningar där vården kan effektiviseras med hjälp av e-Hälsa utan att äventyra 

den patientcentrerade och kvalitetssäkra vården (Hjärt-Lungfonden 2017).  

 

Författarna vågar tro att e-Hälsa ökar förutsättningarna för patienten, att trots lidande, uppleva hälsa 

och god livskvalité. Författarna hoppas på att kunna bidra med kunskap som kan förenkla 

tillämpandet av e-Hälsa samt bidra till en hållbar hälso- och sjukvård. 

BAKGRUND 

Hjärtsvikt 

I Sverige lever 250 000 personer med hjärtsvikt och klassificeras därför som en av våra största 

folksjukdomar. Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som leder till 3500 dödsfall per år (Hjärt-

Lungfonden 2017). Antalet drabbade stiger kraftig med åldern och bland dem som är åttio år och 

äldre beräknas ca nio procent lida av hjärtsvikt. Hjärtsvikt är idag den vanligaste orsaken till 

inläggning på sjukhus bland personer som är över sextiofem år (Ericsson & Ericsson 2015, s.119).  

 

Ett friskt hjärta har egenskapen att anpassa sin pumpfunktion efter behov och vid ökad ansträngning 

höja minutvolymen femfaldigt utan att hjärtat tar skada (Ericsson & Ericsson 2015, ss. 119-121). 

När hjärtats pumpförmåga av någon anledning försämras kan inte hjärtat försörja kroppens vävnader 

med nödvändig mängd blod. Det leder till att cellerna inte får tillräckligt med syre och näring och 

att slaggprodukter inte transporteras bort. Med tiden kommer det leda till att vätska ansamlas i 

lungorna och andra delar av kroppen, tillståndet kallas hjärtsvikt (Rikssvikt & Riksförbundet 

HjärtLung 2013).  

 

Kroppen har en rad olika fysiologiska kompensationsmekanismer som är avgörande för om och 

när hjärtsvikt utvecklas. En hjärtsjuk person kan således leva länge utan symtom av hjärtsvikt och 

vid insjuknande i akut hjärtsvikt kan kompensationsmekanismerna vara tillräckliga för att bibehålla 

en fullgod minutvolym. Vid kronisk hjärtsvikt blir däremot kompensationen successivt otillräcklig. 

Ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni utgör sjuttiofem procent av upphoven till hjärtsvikt. 

Hjärtarytmier, klaffsjukdomar, anemi, infektion och brukandet av NSAID-preparat (Non-steroidal 
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Anti-Inflammatory Drugs) är likaledes orsaker till tillståndet (Ericsson & Ericsson 2015, ss. 119-

121). Hjärtsvikt klassificeras utifrån svårighetsgraden av symtom enligt New York Heart 

Associations (Internetmedicin u.å). Se tabell 1. 

 

Tabell 1. Klassificering av hjärtsvikt enligt New York Heart Associations (NYHA).  

 

Klassificering Symtom  

NYHA I Nedsatt hjärtfunktion utan symtom. 

NYHA II Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast vid 

uttalad fysisk aktivitet. 

NYHA III Måttlig hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till 

måttlig fysisk aktivitet. 

NYHA IV Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila. 

 

Enligt Hjärt-Lungfonden (2017) samt Ericsson och Ericsson (2015, s. 123) är de vanligast 

förekommande symtomen vid hjärtsvikt dyspné, trötthet, ödem, nattlig hosta och nedsatt fysisk 

prestationsförmåga. Andra symtom är aptitlöshet, illamående, ökad urinmängd nattetid och 

hjärtklappning (Ericsson & Ericsson (2015, s. 123). 

 

Hjärtsvikt kräver livslång behandling som syftar till att öka välbefinnandet, minska behovet av 

sjukhusinläggningar och förbättra överlevnaden (Rikssvikt & Riksförbundet HjärtLung 2013). 

Läkemedel, sviktpacemaker och egenvårdsrutiner är viktiga delar i behandlingen. Det är svårt att 

hitta nya behandlingar som förbättrar livskvalitén hos de drabbade därför krävs ett fullbordat arbete 

kring de behandlingsstrategier som finns tillgängliga (Hjärt-Lungfonden 2017). 

 

Egenvård 

Orem utvecklade teorin om egenvård vilket är det arbete som patienten själv utför för att uppnå 

hälsa och välbefinnande trots sjukdom. Teorin baseras på att patienten ska lära sig att observera de 

symtom som visar på försämring och i samråd med sjuksköterskan vidta lämpliga åtgärder. 

Egenvården skall förhållas till patienten och dennes kapacitet att utföra åtgärderna med god kvalité 

och därmed stärka individen (Orem 2001, ss. 43-47). För att säkerställa arbetet kring egenvården 

har Socialstyrelsen sammanställt riktlinjer (SOSFS 2009:6) för hälso- och sjukvårdspersonal som 

underlättar bedömningen av patientens förmåga att utföra egenvård. Orem (2001, s. 245) belyser 

att patientens egenvårdsförmåga är beroende av yttre och inre resurser. Resurser avser allt en 

patient har tillgång till för att främja hälsa och hantera ohälsa och lidande (Wiklund 2003, s. 88). 

De yttre resurserna kan vara relation till närstående och vårdpersonal, fysisk och kulturell miljö 

och ekonomiska förhållanden. Tilltro till egenvården, motivation, självförtroende, kunskap, 

kognition och anpassningsförmåga är exempel på inre resurser (Orem 2001, s. 245). 

 

Rekommenderade egenvårdsrutiner 

Egenvård utgår från att patienten erhåller kunskap om hjärtsviktens uppkomst och vanliga symtom 

som uppstår vid hjärtsvikt (Ericsson & Ericsson 2015, s. 129). Kunskapen är nödvändig för att 

patienten ska kunna identifiera tecken på försämring och tillämpa lämpliga åtgärder. Rikssvikt och 
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Riksförbundet HjärtLung (2013) har utifrån det mest förekommande symtomen formulerat goda 

råd som patienten kan ta hjälp av i sin egenvård. 

 

Vid dyspné har vätska ansamlats i lungorna vilket kan vara kombinerat med oro och rethosta. 

Dyspné förvärras vid ansträngning och i liggande position. Goda råd vid dyspné är att vila i sittande 

ställning under några minuter, minska vätskeintag och/eller öka vätskedrivande läkemedel samt 

höja huvudändan under nattetid. 

 

Trötthet beror på att kroppens vävnader inte får tillräckligt med syre och näring. Tröttheten ökar 

vid ansträngning och är kombinerat med nedsatt fysisk prestationsförmåga, kraftlöshet, andfåddhet, 

koncentrationssvårigheter och försämrat minne. Goda råd vid trötthet är regelbunden fysisk 

aktivitet i form av promenader, anpassade aktiviteter efter hjärtats kapacitet och prioritera energin 

till aktiviteter som höjer livskvalitén. 

 

Ödem orsakas av vätskeansamling i olika delar av kroppen vanligtvis lungor, buk och underben. 

Tillståndet är kombinerat med snabb viktuppgång, dyspné, svullenhet och känslor av uppspändhet. 

Goda råd för att motverka ödem är daglig viktkontroll, anteckning av värden för att se tecken på 

försämring och att dosera vätskedrivande läkemedel utifrån daglig vikt och allmäntillstånd. 

Patienterna bör även begränsa vätskeintag, använda stödstrumpor och lägga fötterna i högläge vid 

vätskeansamling i benen. Törst och muntorrhet uppstår ofta till följd av vätskedrivande läkemedel. 

För att inte öka vätskeansamling och förvärra ödem är goda råd att skriva upp hur mycket vätska 

som intas. För att lindra törst uppmanas patienterna att suga på isbitar, vara noggranna med 

tandhygien, undvika kraftigt saltad mat och öka salivavsöndringen med citrusfrukter eller 

salivstimulerande läkemedel. 

 

Andra vanligt förekommande symtom som uppstår vid hjärtsvikt är nattlig hosta och ökad 

urinmängd nattetid vilket orsakar en störd sömn hos många patienter. Goda råd är att begränsa 

vätskeintaget på kvällarna, undvika intag av vätskedrivande läkemedel för sent på dagen och 

besöka toaletten precis innan sänggående. Höjd huvudända minskar hosta och belastning på hjärta. 

Patienterna uppmanas att låta sovrummet vara en plats för vila det vill säga svalt, mörkt och tyst. 

 

Störd sömn kan även ha psykosociala orsaker som till exempel oro, ängslan och nedstämdhet vilket 

dessutom kan leda till isolering och ensamhet. Goda råd rörande den psykosociala situationen är 

att bevara relationer till släkt och vänner samt upprätthålla sociala aktiviteter som ökar livskvalitén. 

Genom att låta anhöriga ta del av information om sjukdomen kan de fungera som stöd och 

tillsammans bilda ett större sammanhang. 

  

Förändrade levnadsvanor och tidig identifiering av försämring är av stor betydelse för minska 

lidande och främja välbefinnandet. Rekommenderat är att sluta röka, avstå från alkohol och utöva 

individuellt anpassad fysisk aktivitet. Patienterna uppmanas att undvika stora måltider eftersom det 

ökar belastningen på hjärtat (Rikssvikt & Riksförbundet HjärtLung 2013). 

 

Att leva med hjärtsvikt 

Fysiologiska förändringar som uppstår vid hjärtsvikt kräver att patienten hittar nya strategier och 

planerar hur dagen ska ut på ett annat sätt än tidigare. Att planera och prioritera aktiviteter kan få 

en ny innebörd och oftast behövs stöttning från familj eller hemtjänst (Pihl, Fridlund & Mårtensson 

2011). Att vara i beroendeställning av andra gör att de sociala kontakter som finns ändras eller 
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försvinner för många. Livet upplevs som begränsat och livsvärlden förändrad. Att inte ha förmågan 

att delta i sociala aktiviteter yttrar sig i känslor av ensamhet och isolering (Pihl, Fridlund & 

Mårtensson 2011; Ryan & Farrelly 2009). 

 

Störd sömn kan ge konsekvenser som brist på energi, nedsatt motivation och försämrat 

immunförsvar vilket leder till en förhöjd risk för utveckling av ångest och depression (Asp & Ekstedt 

2014, ss. 396-397). Dyspné leder till att flera patienter blir tvungna att sova sittandes vilket har en 

negativ inverkan på sömnkvalitén. Patienter med hjärtsvikt lever med en ständig oro och rädsla över 

att inte veta om hjärtat kommer orka slå en natt till eller klara av nästa period av försämring. 

Oavbruten oro och rädsla medför existentiella tankar (Ryan & Farrelly 2009). Wiklund (2016, ss. 

55-56) menar att existentiella tankar innebär att reflektera över sin plats i tillvaron och att dessa 

tankar ofta uppstår i samband men att människan möter sjukdom, lidande och död.  

 

Kunskap om att hjärtsvikten försämras över tid ger flera patienter motivation till att träna, följa 

egenvårdsrekommendationer och upprätthålla nuvarande funktion (Pihl, Fridlund & Mårtensson 

2011). Andra patienter upplever rädsla för utvecklingen och väljer att undvika fysisk aktivitet trots 

att det anses gynna hälsan. Ökad trötthet och förlust av fysisk och mental energi är också en 

anledning till patienter avstår från rekommenderade egenvårdsrutiner (Ryan & Farrelly 2009). 

 

Försämring i hjärtsvikten medför fler besök till akuten vilket anses fysiskt påfrestande men flera 

patienter beskriver den psykiska ansträngningen som svårast. Att bli ifrågasatt och inte trodd av 

sjukvårdspersonal beskrevs som en kamp mot sjukvårdssystemet (Ryan & Farrelly 2009). Wiklund 

(2003, s.105) beskriver att patientens känsla av att inte bli tagen på allvar utgör ett vårdlidande på 

görandets nivå vilket talar för brister i organisation och verksamhet. 

 

E-Hälsa 

Tillämpande av teknisk utrustning för att övervaka patienter med kroniska sjukdomar har under det 

senaste decenniet ökat (De Jong, Ros, & Schrijvers 2014; Svensk Sjuksköterskeförening 2019). Det 

grundar sig i att antalet vårdplatser minskat kraftigt och att vården nu i större utsträckning kan ges i 

hemmet. En tydlig eftersträvan från politiker är att patienten förväntas ta ökat ansvar för sin egen 

hälsa och vård vilket kan påverka patienten, anhöriga och vårdpersonal både positivt och negativt 

(Svensk Sjuksköterskeförening 2019).  

 

Begreppet e-Hälsa baseras på Världshälsoorganisationens (1948) definition av hälsa som säger att 

“Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande alltså inte endast 

frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”. Tillägget “e” indikerar att nyttjande av digitala 

tjänster kan öka möjligheten att uppnå en god, tillgänglig och jämlik hälsa i samhället (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2019). Socialstyrelsen (2017) beskriver e-Hälsa som ett tillämpande av 

digitala tjänster för att underlätta kommunikation och behandling inom hälso- och sjukvård. Exempel 

på e-Hälsotjänster är elektroniska recept, patientjournaler, sjukvårdsrådgivning och rådgivningsstöd 

via nätet och trygghetslarm (Svensk sjuksköterskeförening 2019). Enligt Sävenstedt (2014, ss. 438-

449) möjliggör e-Hälsa en kontinuerlig kontakt mellan sjuksköterska och patient. Besök på 

mottagningar kompletteras med moderna informations- och kommunikationstekniker som förbättrar 

livskvalitén hos patienter och arbetsförhållandet för sjuksköterskor. En e-Hälsotjänst som ofta 

tillämpas av patienter är övervakningssystem som möjliggör systematisk insamling av information 

om patienternas välmående för att bättre förstå sjukdomsrelaterade symtom och hur de kan 

förebyggas.  
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I syfte att framhäva e-Hälsa har Sveriges kommuner och landsting och Socialdepartementet (2016) 

formulerat en vision om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitalisering i 

syfte att utveckla e-Hälsa och förbättra välfärden. Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter 

ska kvaliteten och delaktigheten i vården förbättras. De belyser också riskerna som kan spräcka 

visionen. Utan en fungerande digital arbetsmiljö kommer inte ett vårdarbete av hög kvalité som 

stöder de olika processerna kunna utföras. De Jong, Ros och Schrijvers (2014) belyser att om 

patienterna av varierande orsaker inte har tillräckligt med förutsättningar för att tillämpa e-Hälsa i 

sin vardag kommer det leda till en förlorad pedagogisk möjlighet. E-Hälsa skapar också nya etiska 

diskussioner kring huruvida vård på distans påverkar vårdrelationen relaterat till minskad närhet 

(Sävenstedt 2014, s. 453). Svensk Sjuksköterskeförening (2019) anser att e-Hälsa ökar flexibiliteten 

och möjligheten till delaktighet men att e-Hälsa också innebär en ökad risk för att patientens 

integritet hotas. Patienten kan uppleva frustration och främlingskap inför den digitala miljön. 

     

Sjuksköterskans roll i egenvården och implementeringen av e-Hälsa 

En legitimerad sjuksköterska har som ansvar att erbjuda patienten möjligheter att hantera 

hälsoproblem i form av att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa för att uppnå livskvalité och 

välbefinnande (Svensk Sjuksköterskeförening 2017). E-hälsa kan stödja arbetet och förse 

sjuksköterskan med verktyg för att ge en god personcentrerad vård och omsorg med kontinuitet 

(Svensk sjuksköterskeförening 2019). För att syftet med egenvården ska uppnås har sjuksköterskan 

ett ansvar att utvärdera patientens förmåga att genomföra egenvården självständigt eller med 

stöttning från närstående eller vårdpersonal. Vidare skall planering, uppföljning och omprövning 

genomföras av samma sjuksköterska (SOSFS 2009:6). Till följd av att e-Hälsa tillämpas i 

egenvården kan patientens och närståendes kunskap och delaktighet ökas. Krav ställs dock på både 

organisation och sjuksköterskor att kunskapen upprätthålls och utvecklas (Svensk 

sjuksköterskeförening 2019). 

 

Digital teknik i alla dess former förändrar sjukvården och ställer krav på sjuksköterskor att med nya 

kompetenser och förändrade arbetssätt rustas för att möta och delta i utveckling av e-Hälsa. 

Sjuksköterskors utbildning och implementering av e-Hälsoverktyg måste därmed förbättras (Svensk 

sjuksköterskeförening 2019). Sjuksköterskan förväntas ha pedagogisk kompetens för att bemöta och 

anpassa information efter patienter med skilda kunskaper och behov (Svensk Sjuksköterskeförening 

2017). Forskarna Arredondo-Holguin, Gázquez och Urrego (2012) redovisar i sin studie att anpassad 

information och utbildning relaterat till egenvård var avgörande för om patienter med hjärtsvikt 

skulle ha möjlighet att uppnå hälsa trots sjukdom. Förutom att sjuksköterskan stöttar patienten i 

användandet av e-Hälsa är det viktigt att de fysiska mötena bevaras. En regelbunden uppföljning på 

hjärtsviktsmottagning med specialistutbildade sjuksköterskor har visats minska ohälsa, lidande och 

för tidig död bland patienter med hjärtsvikt. Patienternas motivation och kunskap har ökat vilket lett 

till en förbättrad följsamhet till behandlingen och förbättrad livskvalité (Hjärt-Lungfonden 2017). 

 

Hållbar utveckling  

Hållbar utveckling innebär att dagens behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers 

behov och delas upp i social-, ekonomisk- och ekologisk dimension (United nations world 

commission 1987). Edman och Erichsen-Andersson (2014, ss. 524-525) beskriver hälsa som en väg 

till hållbar utveckling och att främja hälsa hos varje individ är nyckeln till ett hållbart vårdande. 

Hjärt-Lungfonden (2019) uppmanar patienter med hjärtsvikt att vaccinera sig mot influensa eftersom 

infektioner ökar belastning på hjärtat. En ökad belastning på hjärtat kan för dessa patienter resultera 
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i förvärrade symtom eftersom hjärtats funktion redan är nedsatt. Därför rekommenderas patienter 

med hjärtsvikt förutom årlig vaccination också minskad kontakt med smittbärare. 

Folkhälsomyndigheten (2019) upplyser om att vårdrelaterade infektioner är den vanligaste 

vårdskadan på svenska sjukhus. Vårdrelaterad infektion är en infektion som uppkommer till följd av 

behandling eller omvårdnad inom hälso- och sjukvård vilket orsakar en förlängd vårdtid, ökade 

kostnader och onödigt lidande för patienter. Förebyggande av smittspridning är därför en 

grundläggande del i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och 

hälsomässigt perspektiv (Erichsen-Andersson 2014, ss. 524-525). Svensk sjuksköterskeförening 

(2019) belyser att e-Hälsa resulterar i att vårdpersonal får en mer vägledande och stödjande roll i 

förhållande till en mer välinformerad och upplyst patient. Fördelen med e-Hälsa i form av 

övervakningssystem som möjliggör symtomregistrering i hemmet är att sjuksköterskan i tidigt skede 

kan upptäcka tecken på försämring vilket möjliggör justering av behandlingsplanen och undvikande 

av sjukhusinläggning (De Jong, Ros, & Schrijvers 2014).                                                                              

PROBLEMFORMULERING  
Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som orsakar flest sjukhusinläggningar bland äldre och har en hög 

dödlighet men det kan reduceras med en adekvat och fullföljd behandling. En stor del av 

behandlingen grundas i att patienten tar ansvar för sin egenvård. Egenvården syftar till att patienten 

i tidigt skede ska observera tecken på förändring, tillämpa rekommenderade åtgärder och därmed 

undvika försämring som kan leda till behov av sjukhusvård. Sjukhusinläggningar kan orsaka 

vårdrelaterade infektioner, ökad belastning på vården och onödigt lidande för patienten. Ett 

förebyggande arbete krävs för att främja hälsa vilket grundas i en kontinuerlig kontakt mellan patient 

och sjuksköterska. E-Hälsa har möjligheten att effektivisera egenvårdsarbetet och öka patientens 

delaktighet i vården. Vård på distans kan däremot påverka vårdrelationen negativt relaterat till 

minskad närhet och det finns en risk att patinterna kan uppleva frustration och främlingskap inför 

den digitala miljön. Därför behövs ett framgångsrikt patientcentrerat arbete kring implementering av 

e-Hälsa. Genom att beskriva patienternas erfarenheter av e-Hälsa som stöd i egenvården förväntas 

sjuksköterskan få en ökad förståelse för hur implementering kan underlättas.  

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av e-Hälsa som stöd i egenvården av hjärtsvikt. 

METOD 

Litteraturöversikt valdes som metod för att besvara studiens syfte. Litteraturöversikt innebär att 

befintlig forskning sammanställs för att forma en bild av forskningsläget och därmed skapa underlag 

för att bedriva evidensbaserad vård. Det är av stor relevans att forskaren tillämpar ett kritiskt 

förhållningssätt under hela processen och att väsentliga avgränsningar och val utförs för att 

innehållet ska bli relevant och varierande (Friberg 2017, ss. 141-144). Samtliga artiklar som valdes 

ut till analysen var godkända av en etisk kommité som säkerställde individskyddet i form av att följa 

de forskningsetiska grundkraven (Vetenskapsrådet 2002). 

 



 

7 

 

Datainsamling 

Först identifierades hjärtsvikt, patienters erfarenheter och e-Hälsa som meningsbärande termer i vårt 

syfte. Verktyget svensk MeSH användes för att erhålla engelska motsvarigheter och synonymer till 

termerna. En testsökning med termerna gjordes för att undersöka hur forskningsläget såg ut inom 

området och för att identifiera lämpliga sökord som kunde tillämpas i datainsamling. Sökorden vi 

användes oss av till artikelsökningen var heart failure, chronic disease, chronic conditions, telecare, 

telemedicine, ehealth, e-health, mhealth, remote, distance, online, phone, mobile, telehealth, 

telenursing, telemonitoring, calls, web, application, apps, perspective, experiences, perceptions, 

attitude, views, feelings, qualitative, satisfaction, self-care, home-care, self-management och nurs*. 

Sökningen redovisas i bilaga 1. Sökorden kombinerades med sök-operatorerna “AND” och “OR” 

för att erhålla artiklar till studien, metoden kallas för boolesk sökteknik (Friberg 2017, s. 72). 

Sökningen avgränsades för att säkerställa att artiklarna var relevanta för syftet, nutida och 

vetenskapliga. Avgränsningar som användes var Nursing journals vilket garanterar att artiklar är 

publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter. Den största delen av vetenskapliga publiceringar sker på 

engelska vilket också valdes som avgränsning (Friberg 2017, s. 79). Artiklarna skulle inte vara äldre 

än 10 år och sorterades efter most recent. Sökningen resulterade i 175 stycken artiklar i PubMed. 

Liknande sökning utfördes i Cinahl men efter att alla titlar granskats beslutades att ingen av dem 

matchade syftet. Rubrikerna i PubMed granskades och om dessa stämde överens med syftet lästes 

även sammanfattningen. Då litteraturöversikt valdes som metod gjordes ingen avgränsning kring 

studiernas ansats (Friberg 2017, ss. 141–144). 17 artiklar valdes ut för analys och en 

kvalitetsgranskning tillämpades för att bearbeta de kvalitativa respektive kvantitativa studierna 

(Friberg 2017, ss. 187–188). Bearbetningen av studierna resulterade i att fyra artiklar exkluderades 

då innehållet inte svarade till syftet.  

 

Till slut återstod 13 artiklar som analyserades i resultatet. Fem var kvantitativa studier, fyra var 

kvalitativa studier och resterande fyra hade både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Sex studier 

gjordes i Nordamerika, en i Australien, en i Asien och fem i Europa. I elva av tretton studier 

redovisades patienternas medelålder. I tre av studierna var medelåldern 60-70 år, i sju var 

medelåldern 70-80 år och i en studie var medelåldern 80-90 år. Deltagarna i de två återstående 

studierna var i åldrarna 30-70 år respektive 66-88 år. De e-Hälsoverktyg som använts i studierna var 

dels olika varianter av övervakningssystem där patienterna själva fick monitorera och registrera sina 

vitala parametrar. Ansvarig sjuksköterska kunde då i tidigt skede uppmärksamma tecken på 

försämring och återkoppla med lämpliga åtgärder. I sju studier erhöll dessutom patienterna 

regelbunden kunskap om hjärtsvikt och egenvårdsrutiner och i fyra studier fick deltagarna även 

specifik och patientcentrerad utbildning. Patienternas erfarenheter av e-Hälsoverktygen undersöktes 

i samtliga artiklar. I en av dem undersöktes äldre patienters inställning till ett e-Hälsoverktyg och i 

ytterligare en studie utvärderades ett grupp-rehabiliteringsprogram levererat via videokonferens till 

patienternas hem (bilaga 2). E-Hälsa benämns på olika sätt i de analyserade artiklarna men i resultatet 

valde författarna att benämna alla verktyg och strategier övergripande som e-Hälsa och e-

Hälsoverktyg.  

 

Studierna syftade till att undersöka huruvida e-Hälsa påverkar patienters livskvalité, 

kunskapsutveckling, följsamhet och egenvårdsbeteende. Gemensamt för alla studier var att 

undersöka patienternas erfarenheter av och/eller i vilken grad e-Hälsoverktyg fungerade som stöd i 

egenvården. I flera studier undersöktes också om sjukhusinläggningar minskande i samband med 

användandet av e-Hälsa. 
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Dataanalys  

Författarna läste artiklarna upprepade gånger under analysfasen för att få en uppfattning om helheten. 

I vissa artiklar redovisades både patienternas och vårdgivarnas erfarenheter av e-Hälsa. 

Vårdgivarnas erfarenheter uteslöts från resultatet då det inte stämde överens med syftet. Artiklarna 

granskades och sammanfattades av författarna var för sig för att få en grundlig förståelse av varje 

studies innebörd samt för att underlätta analysarbetet och skapa sammanhang av innehållet. För att 

säkerställa en likvärdig uppfattning jämfördes, diskuterades och sammanfördes författarnas 

sammanställningar i en översiktstabell. En förkortad version redovisas i bilaga 2. Tabellen skapade 

en översikt som var till stor hjälp då likheter och skillnader skulle identifieras i studierna. Likheter 

och skillnader i studiernas ansats, spridning, urval, utförande och syfte identifierades och 

sammanställdes. Meningsbärande begrepp relaterat till patienternas erfarenheter av e-Hälsa 

markerades med olika färger. Begreppen sorterades och delades upp i teman för att skapa en ny 

helhet och förståelse för respektive områden. Analysen resulterade i åtta subteman som omfattades 

och beskrevs av två huvudteman (Friberg 2017, ss. 148-150).   

RESULTAT 

Analysen av artiklarna resulterade i två övergripande teman med tillhörande subteman vilket 

redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Teman och tillhörande subteman.   

 

 

 

Möjligheter 

   Delaktighet i vården  

   Stärkt självkänsla och ökad självständighet  

   Ökad livskvalité 

   Förbättrad egenvård 

 

 

Hinder 

   Personrelaterade faktorer och förutsättningar 

   Skilda åsikter om ansvar  

   Inställning till teknik  

   Bristande teknik och ej anpassad utrustning  
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Möjligheter 

En ökad insikt och fördjupad kunskap om sjukdomen möjliggörs då patienten tar ett större ansvar 

och blir mer delaktig i sin egenvård. Delaktigheten öppnar upp för en reaktion där bland annat 

självkänslan, livskvaliteten och egenvården förbättras. E-Hälsa kan ses som ett stöd i processen och 

kan förhindra sjukhusinläggningar som skapar onödigt lidande. Nedan beskrivs patienternas 

erfarenheter av e-Hälsa som stöd i egenvården. 

 

Delaktighet i vården 

I flera studier identifierade patienterna själva ett samband mellan en ökad delaktighet i vården och 

en känsla av fördjupad kunskap. De patienter som fick möjlighet att registrera mätvärden, lära sig 

identifiera symtom och själva rapportera till ansvarig sjuksköterska fick en ökad insikt i sin situation 

och ett större perspektiv över sin sjukdomsbild (Boyne et al. 2014; Evangelista et al. 2015; 

Fairbrother et al. 2014; Riley, Gabe & Cowie 2013). 

 

Stärkt självkänsla och ökad självständighet 

Patienterna betraktade den ökande insikten som något som stärkte självkänslan (Fairbrother et al. 

2014; Lind, Carlgren & Karlsson 2016). Flera patienter i studierna upplevde övervakning och direkt 

återkoppling som något betryggande och motiverande. Då de blev bekräftade och sedda utifrån sin 

individuella situation stärktes självkänslan. Ett kontinuerligt stöd och rekommendationer från 

vårdpersonal som patienterna hade förtroende för ökade förmågan att utföra egenvården (Cajita, 

Hodgson, Lam, Yoo & Han 2018; Fairbrother et al. 2014; Hwang et al. 2017; Riley, Gabe & Cowie 

2013). 

 

Flera patienter ansåg att självkänslan stärktes av att de omringades av personer som gav dem ett 

sammanhang. Patienterna i Hwang et al. (2017) fick till skillnad från patienterna i Boyne et al. (2014) 

utrymme för reflektion och kunskapsutbyte med andra deltagare. Resultatet blev att patienterna i 

Hwang et al. (2017) reducerade sitt alkoholintag och förändrande sina kostvanor vilket inte kunde 

inte kunde ses i studien av Boyne et al. (2014). 

 

E-Hälsa påverkade inte bara patienternas erfarenheter ur ett vårdsammanhang utan stärkte också 

sociala band till vänner och familj (Hoban, Fedor, Reeder & Chernick 2013; Hwang et al. 2017). I 

studien av Lind, Carlgren och Karlsson (2016) relaterades det till att e-Hälsoverktyget ansågs 

tidssparande vilket förbättrade relationen inom familjen. I studien av Hwang et al. (2017) var 

patienten inte längre beroende av deras respektive för att ta sig till besök på sjukhuset vilket ökade 

självständigheten. E-Hälsa resulterade också i att patienterna kunde anpassa egenvården till sin 

vardag och utveckla individuella strategier vilket således ökade självständigheten (Riley, Gabe & 

Cowie 2013). 

 

Ökad livskvalité 

Patienter som tidigare varit i behov av inneliggande vård på grund av försämring i sin hjärtsvikt fick 

tack vare e-Hälsa tidigt kontakt med sjukvården och anpassad behandling i hemmet. Den 

patientcentrerade vården ökade livskvalitén och infriade en känsla av trygghet (Lind, Carlgren & 

Karlsson 2016). Vilket också visades i studien av Hoban et al. (2013) där patienterna uttryckte att 
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en ökad trygghet gjorde dem mindre trötta, oroliga och deprimerade vilket i sin tur förbättrade 

livskvalitén.  

 

Eilat-Tsanani et al. (2016) och Evangelista et al. (2015) redovisar i sina studier att den fysiska, 

emotionella och totala livskvalitén förbättrades med e-Hälsa. Evangelista et al. (2015) observerade 

dock att den emotionella livskvalitén var beroende av att patienten kände självförtroende i sin 

egenvård. Buck et al. (2017) studie visade också att livskvalité och motivation korrelerar med 

patienternas måluppfyllelse.  

 

Förbättrad egenvård  

Ett stärkt egenvårdsbeteende iakttogs i relation till e-Hälsoverktygen i flera studier (Domingo et al. 

2012; Evangelista et al. 2015; Hoban et al. 2013; Riley, Gabe & Cowie 2013). Patienterna i 

Wakefield, Alexander, Dohrmann och Richardsons (2017) studie ansåg likt patienterna i Buck et al. 

(2017) att e-Hälsoverktyget bistod dem med kunskap och påminnelser som uppmuntrade dem till att 

följa egenvårdsrutinerna samt utveckla deras förmåga att kontrollera hälsostatusen. 

 

Som resultat av en förbättrad egenvård sågs också en statistisk minskning i antalet 

sjukhusinläggningar. I studierna av Eilat-Tsanani et al. (2016), Hwang et al. (2017) och Lind, 

Carlgren och Karlsson (2016) resulterade nyttjandet av e-Hälsa i bättre följsamhet till 

egenvårdsrutiner vilket innebar att sjukhusvistelse och onödigt lidande således kunde undvikas. 

 

Hinder    

E-Hälsa ställer stora krav på patienterna gällande ansvarstagande men även på utrustningen då den 

bör vara anpassad för användaren. Redan i urvalsprocessen exkluderades flera deltagare på grund av 

personrelaterade faktorer och att de saknade rätt förutsättningar för studien. Flera patienter valde att 

inte delta på grund av en negativ inställning till tekniken. Nedan beskrivs patienters erfarenheter av 

olika hinder relaterat till e-Hälsa som stöd i egenvården.  

 

Personrelaterade faktorer och förutsättningar 

Ofta förekommande hinder till varför patienterna ansåg e-Hälsa som svårt att implementera i 

vardagen var brist på teknisk kunskap (Cajita et al. 2018; Wakefield, Pham & Scherubel 2015). 

Patienter i studien av Wakefield et al. (2017) upplevde att nedsatt hörsel och syn försvårade 

tillämpandet av e-Hälsoverktyget, vilket även styrktes av Cajita et al. (2018). Brist på trådlöst 

internet (Buck et al. 2017; Domingo et al. 2012; Fairbrother et al. 2014) och hög kostnad för 

utrustningen (Cajita et al. 2018; Fairbrother et al. 2014) gjorde att patienter inte hade samma 

förutsättningar för att nyttja e-Hälsoverktygen.  

 

Skilda åsikter om ansvar  

Patienter i Lind, Carlgren och Karlssons (2016) studie kände ett större personligt ansvar i att 

kontrollera sin sjukdom. Samma erfarenhet beskrevs också av vissa patienter i Fairbrother et al. 

(2014) och att det ökade ansvaret framkallade oro, ångest och utökat lidande. Däremot framkom det 

även i studien av Fairbrother et al. (2014) att en del patienter uppfattade e-Hälsa som utformat för 

att förenkla vårdgivarens arbete och utöka deras stöd, snarare än att främja ett större personligt ansvar 

hos patienterna själva. 
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Inställning till teknik 

Patienternas inställning till teknik ansågs avgörande för om e-Hälsoverktyget skulle uppnå förväntad 

effekt. En del patienter oroade sig över om informationsöverföringen var säker och antydde att e-

Hälsa hotade deras säkerhet och integritet (Wakefield et al. 2017). Domingo et al. (2012) 

rapporterade under sin studie flera avhopp relaterat till tekniska problem och efter avslutad studie 

ansåg mer än en tredjedel av patienterna att dem inte kände något behov av e-Hälsa som stöd i 

behandlingen. Liknande åsikter uttryckte patienter i Cajita et al. (2018) studie att den ständiga 

tekniska utvecklingen ansågs svårhanterlig och flera patienter betraktade e-Hälsoverktyget som 

överflödigt då de redan hade egna väletablerade rutiner. 

 

Bristande teknik och ej anpassad utrustning 

En bristande teknik och avsaknad av support var ett genomgående problem för flera patienter som 

använde e-Hälsa. Patienterna i Cajita et al. (2018), Wakefield et al. (2017) och Wakefield, Pham och 

Scherubel´s (2015) studier belyste ej anpassad design och svårtydlig information som några av de 

faktorer som försämrade användarvänligheten. Fairbrother et al. (2014) redovisar att patienterna 

försattes i en beroendeställning då teknisk support behövdes. Även i studierna av Lind, Carlgren och 

Karlsson (2016) och Hwang et al. (2017) var vissa patienter ibland beroende av stöttning från 

familjemedlemmar och vårdpersonal för att förstå och använda e-Hälsoverktyget.  

 

Tekniska störningar av olika slag var ett återkommande problem för flera deltagare, vilket ledde till 

frustration och ibland till ett minskat användande av e-Hälsovertygen (Buck et al. 2017; Fairbrother 

et al. 2014; Hwang et al. 2017). Slutligen ansågs introduktion och övning som en väsentlig aspekt 

för en lyckad implementering av e-Hälsoverktyget (Cajita et al. 2018; Fairbrother et al. 2014; Hoban 

et al. 2013; Hwang et al. 2017; Wakefield et al. 2017; Wakefield, Pham & Scherubel 2015). 

DISKUSSION 

Studiens resultat visade att patienter med hjärtsvikt upplevde e-Hälsa som ett stöd i egenvården dock 

med vissa reservationer. E-Hälsa gav patienterna möjlighet till ökad delaktighet som ledde till 

fördjupad kunskap och insikt i deras sjukdom. Patienterna upplevde därmed att de fick ett större 

ansvar vilket stärkte deras självständighet och självkänsla. Ökat ansvar kunde dock framkalla oro 

och ångest hos vissa patienter vilket ökade lidandet. Bristande teknik och ej anpassad utrustning 

komplicerade e-Hälsoverktyget och patienternas inställning till tekniken blev då negativ. 

Personrelaterade faktorer och bristande förutsättningar var ofta förekommande hinder i 

implementeringen av e-Hälsa. Introduktion och stöttning ansågs därmed avgörande för att goda 

resultat i egenvården skulle uppnås. Goda egenvårdsrutiner resulterade i minskade 

sjukhusinläggningar och ökad livskvalité hos patienterna. 

 

Metoddiskussion  

Metoden som använts är litteraturöversikt vilket innebär att tidigare forskning inom angivet område 

sammanställts (Friberg 2017, ss. 141-144). Fördelen med en litteraturöversikt i förhållande till syftet 

var att författarna erhöll en varierad och bred syn på patienters erfarenheter av e-Hälsa som stöd i 

egenvården. Kvantitativa artiklar gav en omfattande översikt medan kvalitativa artiklar gav en mer 

individuell och ingående syn på patienternas erfarenheter. En litteraturöversikt analyserar till 

skillnad från litteraturstudier med enbart kvalitativ eller kvantitativ ansats även artiklarnas syften, 
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metod och urval. Det ansågs ge författarna en helhetssyn över området samt potentiella 

utvecklingsmöjligheter av e-Hälsan. En empirisk studie hade kunnat ge ny intressant fakta men på 

grund av begränsad tid och resurser valdes litteraturstudie. Friberg (2017, s. 142) menar på att 

litteraturöversikt passar sig bra för kandidatuppsats och att arbetet senare kan följas upp av en 

empirisk studie på magisternivå. Av dessa resonemang anses vald metod som välmotiverad.   

 

Valet av litteraturöversikt innebär att beskrivningar från en stor grupp individer innehållande män 

och kvinnor kunde ge en generell översikt. Studierna som valdes ut kom från olika länder över hela 

världen vilket gav en global spridning och kan därför överföras på olika samhällsklasser, ursprung 

och kulturer. Medelåldern i studierna var förhållandevis hög vilket är representativt för 

patientgruppen som undersöktes. 

 

Författarna erhöll professionell hjälp från personal i sökverkstaden på Högskolan i Borås för att 

forma sökord som gav vetenskapliga artiklar med kvalité inom området. Ett globalt definierat 

begrepp för e-Hälsotjänster finns inte och därför krävdes flera synonymer vid sökningen. Trots att 

många synonymer inkluderats finns det risk för att flera relevanta artiklar exkluderats då inte korrekt 

benämning tillämpats. Enligt högskolans rekommendationer bör artiklarna som analyseras i 

litteraturöversikten inte vara äldre än 10 år. Ytterligare en aspekt till avgränsningen var att patienters 

erfarenheter av e-Hälsa antagligen skiljer sig markant i förhållande till för 10 år sedan vilket kan 

relateras till den snabba tekniska utveckling och den ökade digitaliseringen inom vården som skett 

sen innan 2009. Vid första anblick gav de flesta artiklar ett övervägande positivt intryck i till e-Hälsa. 

Nackdelarna hade en tendens att vävas in bland det positiva erfarenheterna vilket krävde en mer 

noggrann läsning för att separera de olika erfarenheterna. En mer genomgående analysering 

resulterade trots allt i att en stor del av patienterna ansåg e-Hälsa som svår implementerad och därför 

kunde misstankar om selektivt urval avslås samt en mer nyanserad analysering redovisas. 

 

Författarna valde att utesluta vårdgivarnas erfarenheter från resultatet då de dels inte stämde överens 

med syftet men också för att ett sådant arbete hade blivit för tidskrävande och övermäktigt. 

Författarna vill dock belysa att i fortsatt forskning inom området bör vårdgivarnas och patienternas 

erfarenheter sammanföras för att få en komplett helhetsbild. En sådan kunskap skulle möjliggöra 

utveckling av välanpassade e-Hälsoverktyg som förenklar vårdgivares arbetsmiljö och patienters 

egenvård. Författarna har valt att belysa vårdgivarnas roll i förhållande till patienten i diskussionen.  

 

Ett kritiskt förhållningssätt tillämpades under analysfasen. Författarna analyserade, sammanställde 

och kvalitétsgranskade artiklar separat och tillsammans för att säkerställa högsta möjliga relevans 

och kvalité. Författarna säkerställde ett etiskt förhållningssätt genom att se till att alla studier var 

godkända av en etisk kommitté.  

  

Resultatdiskussion 

I resultatet framgår det att patienter som tillämpande e-Hälsa i sin egenvård upplevde sig som mer 

delaktiga vilket utvecklade deras kunskap och insikt i hjärtsvikten. Resultatet styrks i 

litteraturstudien av De Jong, Ros och Schrijvers (2014) där patienternas kunskap förbättrades då de 

fick ett större perspektiv över sin situation och kontinuerligt kunde kommunicera med 

sjuksköterskan. Ökad kunskap var i studierna av Melin et al. (2018) och Wakefield et al. (2009) 

dessutom en av de främsta anledningarna till varför patienter hade som avsikt att fortsatt tillämpa e-

Hälsa i sitt vardagliga liv. Stöd i form av kontinuerlig kontakt belystes även av flera patienter i 

resultatet som något betryggande och motiverande som ökade självkänslan. Självkänslan ökade 
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också i samband med att patienterna blev sedda och bekräftade utifrån sin individuella situation. 

Hjärt-Lungfonden (2017) beskrev vikten av att den patientcentrerade vården inte åsidosätts i 

samband med tillämpandet av e-Hälsa och Sävenstedt (2014, s. 453) belyste risken för att 

vårdrelationen kan hotas av vård på distans. Resultat i studien visade däremot på att e-Hälsa istället 

möjliggjorde en patientcentrerad vård i relation till specialanpassad vård i hemmet och att det ledde 

till ökad livskvalité. Patienterna i studien av Melin et al. (2018) upplevde också en klar förbättring i 

livskvalitén relaterat till användande av e-Hälsoverktyget. Andra bidragande faktorer till en ökad 

livskvalité i resultatet var stärkta familjeband, känsla av sammanhang och utökad självständighet. 

 

Erfarenheterna av e-Hälsa relaterat till förbättrade egenvårdsrutiner var delade. Patienter som redan 

hade väletablerade strategier ansåg e-Hälsoverktygen som överflödiga. Den övervägande delen 

upplevde dock e-Hälsan som ett stöd i egenvården. Resultatet visade att ett kontinuerligt stöd och 

rekommendationer från vårdpersonal som patienterna hade förtroende för ökade förmågan att utföra 

egenvården. En förbättrad egenvård relaterat till tillämpande av e-Hälsa sågs också i studierna gjorda 

av De Jong, Ros och Schrijvers (2014) och Melin et al. (2018). Hjärtsvikt orsakar flest 

sjukhusinläggningar varje år (Ericsson & Ericsson 2015, s.119). Resultatet visade på att goda 

egenvårdsrutiner och följsamhet till behandling minskade antalet sjukhusinläggningar och att 

onödigt lidande således kunde undvikas vilket också kunde ses i studierna av Wakefield et al. (2009) 

och Melin et al. (2018). 

 

En växande befolkning och minskat antal vårdplatser resulterar i att politiker ställer högre krav på 

patienten om att ta ett större ansvar för sin egenvård (Svensk Sjuksköterskeförening 2019). Resultatet 

visade att ett ökat ansvar utvecklade oro och ångest hos en del patienter. Oron grundades även i att 

tekniken uppfattades främmande, osäker och som ett hot mot integriteten vilket Svensk 

Sjuksköterskeförening (2019) likaledes ser som ett hinder i implementering av e-Hälsa. Wiklund 

(2003, ss. 104-106) beskriver vårdlidande som brister eller ofullkomligheter inom vården. Lidandet 

kan på varandets nivå komma till uttryck i att patienter upplever sig fråntagna sin rätt att vara patient. 

Tryggheten som är knuten till att någon annan har kontroll kan försvinna när egenvårdsansvar läggs 

på patienten. Sjuksköterskan har möjligheter att eliminera denna typ av lidande genom reflektion 

och uppmärksamhet. Wiklund (2003, s. 215) beskriver vidare att patientens trygghet återfås då 

sjuksköterskan bekräftar patientens känslor.    

 

Sveriges kommuner och landsting och Socialdepartementet (2016) har en vision om att Sverige ska 

bli bäst i världen på digitalisering i syfte att utveckla e-Hälsan och förbättra välfärden till år 2025. I 

resultatet var tekniska störningar, avsaknad av support och icke användarvänliga e-Hälsoverktyg 

stora hinder vilket försatte patienterna i en beroendeställning som var ofördelaktig för dem och deras 

närstående. Birkhoff och Smeltzer (2017) redovisar likt resultatet i studien för att patienter med 

hjärtsvikt skall fortsätta tillämpa e-Hälsa som stöd i egenvården måste tekniken vara lätt att använda. 

Det är därför viktigt att den digitala arbetsmiljön anpassas efter patienten (Sveriges kommuner & 

landsting & Socialdepartementet 2016). Resultatet visade även att personrelaterade faktorer gjorde 

att patienterna inte hade lika förutsättningar att nyttja e-Hälsoverktygen. Flera patienter exkluderades 

dessutom redan i urvalsprocessen på grund av att de inte hade lämplig utrustning tillgänglig. Det går 

emot Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som säger att vård ska ges på lika villkor och styrker 

argumentet om att sjuksköterskan inte kan ta för givet att e-Hälsa passar alla (SOSFS 2009:6).  

 

Övning, introduktion och stöttning av en närvarande sjuksköterska var väsentliga aspekter i resultatet 

för en lyckad egenvård med e-Hälsa som stöd. Sjuksköterskan har en viktig roll i implementeringen 

i form av att visa engagemang och avgöra huruvida patienten är lämpad att utföra egenvård eller ej. 
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En bedömning av patienten och dennes förmåga bör utföras enligt Socialstyrelsens riktlinjer (SOSFS 

2009:6). För att en god egenvård ska uppnås är det enligt Orem (2001, s. 245) viktigt att både yttre 

och inre resurser bejakas och stärks under processen. Sjuksköterskan ska inte se patienten som en 

isolerad enhet utan måste alltid förstå och bemöta patienten i relation till det sammanhang hen 

befinner sig i (Wiklund 2003, s. 58). På så vis kan sjuksköterskan stärka patienten och tillvarata de 

resurser som patienten innehar vilket är grunden i en vårdande relation. Vårdrelationen ska ses som 

ett caritativt stöd på alla nivåer som värnar om patientens värdighet (Wiklund 2003, ss. 155-156).   

 

Sjuksköterskan har inte endast ett ansvar i att veta hur den tekniska uppgiften ska utföras, utan bör 

också vara medveten om att hens sätt att handla i den aktuella situationen påverkar ett större 

sammanhang som omfattar patientens hälsa, lidande och vård (Wiklund 2003, s. 28).  Patienternas 

grad av följsamhet var i resultatet beroende av att sjuksköterskan följde upp behandlingen. 

Sjuksköterskans återkoppling och bekräftelse fick patienterna att känna sig delaktiga och sedda 

utifrån sin individuella situation. I studien av Wakefield et al. (2009) var minskade 

sjukhusinläggningar och en följsam egenvård ett resultat av sjuksköterskans närvaro i e-Hälsa. 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver vikten av pedagogisk kompetens och att även 

sjuksköterskor är i behov av utbildning inom e-Hälsa. I studien av Odeh, Kayyali, Gebara, och Philip 

(2014) belyste sjuksköterskorna att brist på resurser och organisatoriskt stöd för utbildning blev ett 

hinder i implementeringen av e-Hälsa. Det saknas kunskap om hur sjuksköterskor ska utbildas när 

det kommer till egenvårdsstöd och därför behövs fler studier inom området (Duprez, Vandecasteele, 

Verhagehe, Beeckman & Van Hecke 2017).  

REFLEKTIONER OCH HÅLLBAR UTVECKLING 

Om sjuksköterskor saknar kunskap inom e-Hälsa kan de inte tillgodose patienterna med tillräcklig 

information och utbildning. Syftet med e-Hälsa som stöd i egenvården hos patienter med hjärtsvikt 

kan då försummas. Det är därför viktigt att sjuksköterskan dels tar eget ansvar i att följa den digitala 

utvecklingen och utbildar sig i verktygen som rekommenderas. Lika stort ansvar ligger på 

organisationen att tillgodose sjuksköterskan med resurser och stöd för att kunna förverkliga målen 

kring e-Hälsoutvecklingen. Sjuksköterskan är patientens representant och trygga punkt vilket 

innebär att hen bör bemöta och lyssna till patientens erfarenheter av e-Hälsa. Sjuksköterskan bör 

bekräfta patientens känslor genom att anpassa e-Hälsoverktyget för att göra vården patientcentrerad. 

Viktigt är också att patienten informeras om att e-Hälsa är ett komplement som stödjer kontinuerlig 

vård och inte något som ersätter de fysiska besöken. Patientens delaktighet och ansvar ökar 

ytterligare med e-Hälsa som leder till självständighet men alla patienter är inte mottagliga eller 

kapabla för det vilket sjuksköterskor måste ha förståelse för. Studien gav en insikt i att gruppbaserade 

möten i kombination med e-Hälsa skapar sammanhang hos många patienter och inger fler 

hälsovinster. Wiklund (2003, s. 85) beskriver att sammanhang och relationer till andra bekräftar 

människans existens.  Teknologiska framsteg möjliggör en ökad kunskap och gemensam utveckling 

i samhället vilket gynnar den hållbara utvecklingen (Regeringskansliet 2017). E-Hälsa ger 

sjuksköterskor en möjlighet att tillsammans med patienten arbeta förebyggande mot 

sjukdomsutveckling och upprätthålla hälsa trots sjukdom. Ett förebyggande arbete kan leda till färre 

sjukhusinläggningar och minskad risk för vårdrelaterade infektioner vilket förbättrar patientens 

allmänna hälsostatus och minskar belastningen på vården. Vid fortsatt utveckling av e-Hälsoverktyg 

måste användarvänlighet ses som första prioritering för att fler ska ha möjlighet att ta del av dem. 

Ett jämlikt och universellt perspektiv bör genomsyra hela processen då lika vård till alla skall 

erbjudas.  
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SLUTSATSER 

● Egenvården förbättrades överlag vid användandet av e-Hälsa. 

 

● E-Hälsa möjliggjorde en ökad delaktighet i egenvården. Delaktigheten inbringade kunskap och 

insikt som stärkte patientens självkänsla och självständighet samt förbättrade livskvalitén. 

 

● Flera faktorer påverkar patienternas kapacitet till att utföra egenvård med hjälp av e-Hälsa. Det är 

viktigt dessa beaktas och att ett jämlikt perspektiv tillämpas.  

 

● Ett stort ansvar gavs till patienterna vilket bemöttes på olika sätt.  

 

● E-Hälsa bör kombineras med kontinuerliga fysiska besök med sjuksköterskan för att vårdrelationen 

inte ska påverkas negativt och för att bäst resultat ska uppnås. 

 

● Användarvänligheten är av högsta prioritet i fortsatt utveckling av e-Hälsoverktyg. 

 

● Egenvården bör ses som ett förbättringsarbete i att förebygga utvecklingen av vårdrelaterade 

infektioner. Ett framgånsrikt egenvårdarbete bidrar till en hållbar hälso- och sjukvård genom att 

minska inläggningar i slutenvården.  

FORTSATT FORSKNING 

Sjuksköterskan har en viktig roll i implementering av e-Hälsa därför behövs fortsatt forskning inom 

området. Forskningen förväntas ligga till grund för formulering av riktlinjer som kan stödja 

sjuksköterskan i arbetet samt utvecklingen inom e-Hälsans utbildningsområde. Ett förslag är att 

undersöka både patienters och sjuksköterskors erfarenheter av ett användarvänligt och 

patientcentrerat e-Hälsoverktyg som förväntas stärka vårdrelationen. Välformulerad information bör 

ges om studien för att förbättra inställning till e-Hälsa och öka deltagandet. Informationen skulle 

säkerställa att e-Hälsoverktyget inte avser att minska kontakten med sjuksköterskan utan öka den 

och därmed förbättra patientens hälsa och välbefinnande. Vidare behövs forskning kring hur 

sjuksköterskan kan utöva en personcentrerad vård trots att den ges på distans. Samt vilka resurser 

som krävs av organisation och verksamhet för vidareutveckling av e-Hälsan.  
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Bilaga 1. Sökhistorik. 

Databas 

PudMed 
Sökord Antal  

träffar 

Antal lästa 

sammanfattningar 

Urval till 

resultatet 

#1 “heart failure” OR "chronic 

disease" OR “chronicle 

conditions”  

4393   

#2 AND (telecare OR telemedicine 

OR ehealth OR e-health OR 

mhealth OR remote OR distance 

OR online OR phone OR mobile 

OR telehealth OR telenursing 

OR telemonitoring OR calls OR 

web OR application OR apps)  

560   

#3 AND (perspective OR 

experiences OR perceptions OR 

attitude OR views OR feelings 

OR qualitative OR satisfaction)  

272   

#4 AND (self-care OR home-care 

OR “self management”)  

227   

#5 AND (nurs*)  175 43 17 
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Bilaga 2. Sammanställning av artiklar.  

Författare, Årtal 

& Land, Titel, 

Tidskrift 

Syfte Metod, Urval, 

Datainsamling och 

Dataanalys 

Resultat 

Författare: 

Boyne, J., 

Vrijhoef, H., 

Spreeuwenberg, 

M., De Weerd, G., 

Kragten, J. & 

Gorgels, A. 

 

Årtal & Land: 

2014, 

Nederländerna 

 

Titel: Effects of 

tailored 

telemonitoring 

on heart failure 

patients’ 

knowledge, 

self-care, self-

efficacy and 

adherence: A 

randomized 

controlled trial 

 

Tidskrift: 

European Journal 

of Cardiovascular 

Nursing 

Syftet med 

studien var att 

analysera 

effekterna av 

telemonitorerin

g på 

sjukdomsspecif

ik kunskap, 

självständighet

, egenvård och 

följsamheten. 

 

Randomiserad Kvantitativ 

studie 

382 patienter med hjärtsvikt 

deltog. Medelålder 71 år. 

Inklusionskriterie: NYHA 

II-IV, >18 år, klar och 

adekvat, ejektionsfraktion 

<40%. Exklusionskriterie: 

Samsjuklighet med annan 

sjukdom som begränsar 

livslängden. 

 

Datainsamling  
Skattande frågeformulär 

kopplat till egenvården före 

intervention samt efter 3, 6 

och 12 månader. 

 

Dataanalys 

Interventionsgruppen 

skattningar korrelerades med 

kontrollgruppens och de 

olika tidpunkterna. Svaren 

sammanställdes i tabeller 

där medelvärden togs fram 

och slutsatser drogs. 

Resultat 

En tydlig skillnad 

kunde ses i 

kunskapsutvecklingen 

och 

egenvårdsbeteendet 

hos patienterna som 

använde den tekniska 

utrustningen. 

Följsamheten 

förbättrades till viss 

del men det fanns 

flera aspekter som var 

svårföränderliga.  En 

kombination av 

utbildning given av 

sjuksköterskan och 

det elektroniska 

verktyget ansågs som 

det allra bästa för att 

upprätthålla kunskap 

och 

egenvårdsförmåga. 

Författare: Buck, 

H., Pinter, A., 

Poole, E., 

Boehmer, J., Foy, 

A., Black, S. & 

Lloyd, T.  

 

Årtal & Land: 

2017, USA 

Titel:  Evaluating 

the older adult 

experience of a 

web-based, tablet-

Syftet med 

studien var att 

presentera 

äldre patienter 

med hjärtsvikts 

erfarenheter av 

den mobila 

enheten “Penn 

State Heart 

Assistant”. 

[Penn State 

Heart 

Assistans 

Kvalitativ studie 

12 patienter deltog i studien. 

Medelålder 65 år. 

Inklusionskriterie: NYHA 

II-IV, >18 år, alerta och 

orienterad, kunna  

kommunicera på engelska, 

tillgänglighet till trådlöst 

internet. 

Exklusionskriterie: Boende 

på vårdhem, kognitiv 

nedsättning, dialyspatient. 

 

Resultat  

Fördelar med aktuell 

användning 

Informationsdelning 

med andra resulterade 

i positiv feedback och 

förbättrad livskvalité. 

Applikationen ansågs 

lätt att förstå. 

Tillgängliga 

hjälpresurser 

upplevdes vara till 

stor hjälp för att förstå 
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delivered heart 

failure self-care 

program using 

gerontechnology 

principles 

 

Tidskrift: 

Geriatric Nursing 

 

 

(PSHA) är ett 

webbaserat 

övervakningsv

erktyg som 

uppmuntrar 

användaren att 

registrera 

läkemedelsinta

g, vikt och 

daglig 

träningstid] 

Datainsamling 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades, 

analyserades och 

katergoseriserades. Utifrån 

kategorierna formades 

huvudteman och subteman. 

verktyget. 

 

Förslag för framtida 

användning 

Nästan alla deltagare 

hade som avsikt att 

fortsätta använda 

PSHA för att förbättra 

sin egenvård. 

Tekniska störningar 

var ett återkommande 

problem vilket 

försvårade deltagarnas 

måluppfyllelse 

Författare: Cajita, 

M. I., Hodgson, N. 

A., Lam, K. W., 

Yoo, S., & Han, H. 

R. 

   

Årtal & Land:  

2018, USA.  

 

Titel: Facilitators 

of and Barriers to 

mHealth Adoption 

in Older Adults 

With Heart 

Failure.  

 

Tidskrift: CIN - 

Computers, 

informatics, 

nursing. 

 

 

Syftet med 

denna studie 

var att 

utvärdera äldre 

patienter med 

hjärtsviktserfar

enheter och 

åsikter av att 

använda 

mobil-

teknologi samt 

att identifiera 

potentiella 

möjligheter 

och hinder till 

tillämpandet av 

mobil hälsa.  

Kvalitativ studie 

10 patienter deltog i studien. 

Inklusionskriterie: >65 år, 

ha diagnosen hjärtsvikt, 

kunna kommunicera på 

engelska. 

Exklusionskriterie: 
kognitiv nedsättning, bosatt 

på vårdhem.   

 

Datainsamling. 
Semistrukturerade 

individuella intervjuer.  

 

Dataanalys 
Intervjuerna spelades in, 

transkriberades, 

analyserades och 

kategoriserades. Teman 

formades med hinder och 

möjligheter som subteman.  

Resultatet  

Hinder 

Brist på teknisk 

kunskap, begränsad 

ekonomi och 

åldersrelaterade 

faktorer sågs som 

hinder för e-Hälsa. 

Möjligheter 

Erfarenhet av mobil 

teknik, god design 

och en nyfikenhet 

inom området. 

Återkoppling från 

sjuksköterskan och 

rekommendation från 

läkaren att testa e-

hälsa ansågs som 

bidragande.  

 

Användarvänlighet 

och övning var viktigt 

för patienterna. 

Författare: 

Domingo, M., 

Lupón, J., 

González, B,. 

Crespo, E., López, 

R., Ramos, A., 

Urrutia, A., Pera, 

G., Verdú Ma, J. & 

Bayes-Genis, A. 

Syfte  

Studiens syfte 

var att 

utvärdera 

patienters 

erfarenheter av 

tillämpandet av 

ett 

telemedicinskt 

Randomiserad Kvantitativ 

studie  

97 patienter deltog i studien. 

Medelålder 66 år. 

Inklusionskriterie: NYHA 

II-IV, >18 år, ha fast bostad 

och TV. 

Exklusionskriterie: 

Förväntad livslängd <1 år, 

Resultat 

Deltagarna var 

positivt inställda till e-

Hälsa där de kunde 

följa sin utveckling.  

Trots att förbättrade 

egenvårdsbeteenden 

identifierades i båda 

grupperna var det 
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Årtal & Land:  

2012, Spanien 

 

Titel: Evaluation 

of a telemedicine 

system for 

heart failure 

patients: 

feasibility, 

acceptance rate, 

satisfaction and 

changes in patient 

behavior: results 

from the CARME 

(Catalan Remote 

Management 

Evaluation) study 

 

Tidskrift: 

European Journal 

of Cardiovascular 

Nursing 

verktyg. 

Studien syftade 

också till att 

utvärdera dess 

inverkan på 

patienters 

självförtroende 

och 

egenvårdsbetee

nde. 

 

 

deltagande i annan studie.  

 

Datainsamling 
Prospektiv 

interventionsstudie där 

grupper jämförs vid 6 och 

12 månader efter 

tillämpande av e-

Hälsoverktyg. 

 

Dataanalys 

Utvärderingarna 

behandlades med statiska 

analyser. Grupperna  

jämfördes och korrelerades 

med utslag från baslinjen 

respektive 

uppföljningstillfällena.  

flera som efter studien 

inte kände ett behov 

av fortsatt stöd av e-

Hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Eilat-

Tsanani, S., 

Golovner, M., 

Marcus, O., 

Dayan, M., Sade, 

Z., Iktelat, A., 

Rothman, J. 

& Oppenheimer, 

Y. 

 

Årtal & Land: 
2016, Israel 

 

Titel: Evaluation 

of telehealth 

service 

for patients with 

congestive heart 

failure in the north 

of Israel 

 

Tidskrift: 

European Journal 

of Cardiovascular 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

effekterna av 

en mobil 

hälsotjänst 

relaterat till 

återinskrivning

ar, 

primärvårdsbes

ök och 

patienters 

livskvalité. 

En retrospektiv 

kvantitativ kohortstudie 

141 patienter deltog i 

studien. Medelålder 70 år. 

Inklusionskriterie: NYHA 

II-IV och >3 inläggningar 

under en 6 månadersperiod. 

Exklusionskriterie: 

kognitiv nedsättning, inte 

tillgång till elektronisk 

utrustning i hemmet, var 

palliativ, dialys- eller 

cancerpatient 

 

Datainsamling   

Antal sjukhusinläggningar 

inläggningar, inköp av 

mediciner och livskvalité 

undersöktes. 

 

Dataanalys 

Data från och om den 

mobila tjänsten samlades in, 

sammanställdes och 

Resultat 

Livskvalitén 

förbättrades 

successivt under hela 

studietiden. Fler uttag 

av diuretika gjordes 

på läkarens ordination 

och 

sjukhusinläggningarn

a minskade med 

trettioåtta procent..  
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Nursing analyserades. 

Författare: 

Evangelista, S.L., 

Lee, J-A., Moore, 

A.A., Motie, M., 

Ghasemzadeh, H., 

Sarrafzadeh, M. & 

Mangione, C.M. 

 

Årtal & Land: 
2015, USA 

 

Titel: Examining 

the effects of 

remote monitoring 

systems on 

activation, self-

care, and quality of 

life in older 

patients with 

chronic heart 

failure. 

 

Tidskrift: Journal 

of Cardiovascular 

Nursing 

Syftet med 

denna studie 

var att jämföra 

effekterna av 3 

månaders 

mobilt 

övervakningss

ystem på fysisk 

aktivering, 

egenvård och 

livskvalité hos 

äldre patienter 

jämfört med en 

kontrollgrupp 

som matchade 

interventionsgr

uppen ålder, 

kön, ras och 

NYHA-

klassificering 

(New York 

Heart 

Association).  

Kvasiexperimentell 

kvantitativ studie 

42 patienter deltog i studien. 

Medelålder 73 år. 

Inklusionskriterier: >18 år, 

kunna kommunicera på 

engelska eller spanska. 

Exklusionskriterier: <6 

månaders livstid, inte kunde 

hantera tekniken, demens, 

var hemlös eller bodde på 

vårdhem.  

 

Datainsamling  

Intervention och 

kontrollgrupp fick skatta 

egenvårdskapacitet, 

följsamhet och livskvalté.  

 

Dataanalys 

Gruppernas skattningar 

sammanställdes och sedan 

jämfördes vid baslinje och 

efter 3 månader. 

Resultat 

Interventionsgruppen 

visade på en 

förbättring i sitt 

egenvårdsbeteende 

jämfört med 

kontrollgruppen som 

minskade. En ökad 

aktivering och en 

förbättrad total 

livskvallité sågs hos 

de som använde e-

Hälsa som stöd. 

Författare: 

Fairbrother, P., 

Ure, J., Hanley, J., 

McCloughan, L., 

Denvir, M., 

Sheikh, A. & 

McKinstry, B.   

 

Årtal & Land: 

2014, Skottland 

Titel: 

Telemonitoring for 

chronic heart 

failure: the views 

of patients and 

healthcare 

professionals – a 

qualitative study 

 

Tidskrift: Journal 

Syftet var att 

få insikt i 

patienters och 

vårdgivares 

acceptans och 

upplevda nytta 

av 

telemonitorerin

g i hantering 

av kronisk 

hjärtsvikt inom 

dagvården.  

 

[Telemonitorer

ing innebar att 

patienten 

övervakades 

via elektronisk 

utrustning] 

Kvalitativ studie 
18 patienter deltog i studien. 

Medelålder 75 år. Inga 

exklusion- eller 

inklusionskriterier nämns. 

 

Datainsamling 

Semistrukturerade 

intervjuer. Deltagarna 

ombads att beskriva sin 

erfarenhet av 

telemonitorering, dess 

påverkan på vård och 

behandling, fenomen de 

uppskattade eller ej samt 

identifiera fördelar och 

risker. 

 

Dataanalys  

Intervjuerna spelades in, 

Resultat 

E-Hälsan bidrog med 

kunskap som ökade 

sjukdomsinsikten och 

var ett bra 

komplement till 

behandlingen dock 

med några 

reservationer. 

Förbättrad utbildning, 

design och 

användarvänlighet 

efterfrågades och 

ansågs viktigt vid 

fortsatt användning av 

e-Hälsoverktyget. En 

del patienter beskrev 

att det ökade ansvaret 

framkallade oro och 

ångest medan andra 
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of Clinical Nursing 

 

transkriberades, kodades och 

delades upp i olika teman.  

beskrev en 

trygghetskänsla då de 

kände sig sedda och 

bekräftade via 

verktyget. 

Författare: 

Hoban, M.B,. 

Fedor, M., Reeder, 

S. & Chernick, M. 

 

Årtal & Land: 
2013, USA 

 

Titel: The Effect 

of Telemonitoring 

at Home on 

Quality of Life and 

Self-Care 

Behaviors of 

Patients With 

Heart Failure.  

 

Tidskrift: Home 

Healthcare Nurse 

 

 

 

Syftet med 

denna studie 

var att granska 

om det fanns 

en skillnad i 

antalet 

återinskrivning

ar till sjukhus, 

livskvalité och 

egenvårdsbetee

nden hos 

patienter med 

hjärtsvikt som 

övervakas via 

telemonitorerin

g. 

 

[Telemonitorer

ing innebär att 

patienten 

övervakades 

via elektronisk 

utrustning] 

Randomiserad prospektiv 

kvantitativ studie 

80 patienter deltog i studien. 

Medelålder 78 år. 

Exklusionskriterie: NYHA 

klass IV, allvarlig kognitiv 

nedsättning, olämplig 

boendesituation för 

övervakning. 

 

Datainsamling 

Internventionsgruppen och 

kontrollgruppen skattade 

livskvalité och 

egenvårdsbeteendet vid 

baslinjen och efter 30, 60 

och 90 dagar. 

 

Dataanalys 

Skattningarna 

sammanställdes i tabeller 

som presenterade 

förändringar i 

egenvårdsbeteenden, 

sjukhusinläggningar och 

livskvalité. 

Resultat  

Livskvalitén 

förbättrades med e-

Hälsa. Patienterna 

kände sig sedda och 

bekräftade av 

sjuksköterskan vilket 

förbättrade 

självkänslan och 

ökade 

självständigheten. 

Ingen skillnad sågs 

mellan grupperna i 

sjukhusinläggningar 

under studien.  

Slutligen angsås 

utbildning som 

avgörande för om 

effekten skulle bli så 

bra som den 

önskades.  

Författare: 

Hwang, R., 

Mandrusiak, A., 

Morris, R.N., 

Peters, R., 

Korczyk, D., 

Bruning, J. & 

Russell, T.  

 

Årtal & Land: 
2017, Australien 

 

Titel: Exploring 

patient experiences 

and perspectives of 

Syfte var att 

beskriva 

patienter med 

hjärtsvikts 

upplevelser av 

ett grupp-

baserat 

rehabiliterings

program 

levererat via 

videokonferens 

till hemmet. 

 

Kvalitativ och kvantitativ 

studie 

17 patienter deltog i studien.  

 Inga exklusion- eller 

inklusionskriterier nämns. 

 

Datainsamling  

Självskattning och 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Dataanalys 

Självskattningen 

sammanställdes i tabeller 

och intervjuerna 

transkriberades, 

Resultat 

Gruppen var positivt 

inställd till 

videokonferensen i 

hemmet när studiens 

12 veckor var klara. 

Trots att de upplevt 

vissa problem under 

tiden upplevde de 

flesta att fördelarna 

var fler och starkare, 

främst hälsovinsterna 

och den stärkta 

sociala kontakten. 

Större delen av 
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a heart failure 

telerehabilitation 

program: A mixed 

methods approach. 

 

Tidskrift: Heart & 

Lung: The Journal 

of Acute and 

Critical Care 

analyserades och 

kategoriserades. 

Efter separata 

sammanställningar 

jämfördes kvalitativ och 

kvantitativ information med 

varandra för att se om 

sammanhang kunde 

identifieras.  

gruppen tyckte dock 

att en blandning av e-

Hälsa och fysiska 

besök var den bästa 

lösningen. 

Författare: Lind, 

L., Carlgren, G. & 

Karlsson, D. 

 

Årtal & Land:  
2016, Sverige 

 

Titel: Old-and 

With Severe Heart 

Failure 

Telemonitoring by 

Using Digital Pen 

Technology in 

Specialized 

Homecare: System 

Description, 

Implementa -tion, 

and Early Results 

 

Tidskrift: CIN: 

Computers, 

Informatics, 

Nursing 

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

erfarenheter av 

implementerin

gen av ett 

teknologiskt 

hälsosystem 

som stöttar 

patienter med 

hjärtsvikt. 

Syftet var 

också att 

undersöka om 

en 

hälsodagbok 

kunde förbättra 

patientens 

egenvård, 

bedömning av 

symtom, 

minska akut 

återinskrivning 

till sjukhus och 

därmed bidra 

till att förbättra 

vårdkvalitéten. 

Kvalitativ och kvantitativ 

studie. 

14 patienter deltog i studien. 

Medelålder 84 år. 11 av dem 

var män och 3 av dem var 

kvinnor. 

Inklusionskriterier: 
Deltagarna skulle ha NYHA 

II-IV, vara mentalt stabila 

och kunna kommunicera på 

svenska. 

Exklusionskriterie: 
Demenssjukdom.   

 

Datainsamling 
Observationer och 

frågeformulär relaterade till 

patientens upplevelse, 

kunskap och hälsa.  

 

Dataanalys 
Resultat sammanställdes 

med beskrivande statistik i 

tabeller där median och 

medelvärde presenterades. 

Slutsatser drogs av 

tabellernas resultat och 

återupprepade observationer.  

Resultat  
Överlag ansåg 

patienterna att e-

Hälsoverktyget var 

enkelt att använda och 

om problem uppstod 

kunde de ta hjälp av 

hemsjukvårdspersonal

en. Delaktigheten 

resulterade i ett ökat 

självförtroende och e-

Hälsa upplevdes som 

tidssparande och 

effektivt i kontakt 

med sjuksköterskan. 

Ingen patient blev 

under studiens tid 

inskriven i 

slutenvården då 

försämring tidigt 

identifierats och 

korrekt åtgärd sattes 

in. 

Författare: Riley, 

J.P., Gabe, J.P.  & 

Cowie, M.R  

 

Årtal & Land:  
2013, England 

 

Titel: Does 

telemonitoring in 

Syfte var att 

undersöka i 

vilken 

utsträckning 

telemonitorerin

g förbättrar 

egenvårdbeete

ndet hos 

patienter med 

Kvalitativ studie 

15 deltog vid första 

intervjun och 10 deltog vid 

andra. Medelålder 74 år. 

Inklusionskriterie: NYHA 

II-IV.  

 

Datainsamling  
Semistrukturerade intervjuer 

Resultat 
Delaktighet 

förbättrade 

patienternas kunskap 

och 

egenvårdsbeteende. I 

dialog med 

sjuksköterskan kände 

sig patienten trygg att 
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heart failure 

empower patients 

for self-care? 

A qualitative study 

 

Tidskrift: Journal 

of Clinical Nursing 

 

hjärtsvikt. efter 3 respektive 6 

månader. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna lyssnades på 

upprepade gånger, 

transkriberades och 

analyserades för att 

identifiera teman. 

ta egna beslut. 

Erfarenheter och 

igenkännlighet av 

symtom förbättrades 

med tid och 

patienterna lärde sig 

se sammanhang. 

Användandet av 

tekniken ökade. De 

flesta planerade att 

köpa teknisk 

utrustning för att 

förbättra sina 

strategier i 

underhållandet av 

egenvården.  

Författare: 

Wakefield,B., 

Alexander, G., 

Dohrmann, M. & 

Richardson, J.  

 

Årtal & Land: 
2017, USA 

 

Titel: Design and 

Evaluation of a 

Web-Based 

Symptom 

Monitoring Tool 

for Heart Failure 

 

Tidskrift: CIN: 

Computers, 

Informatics, 

Nursing. 

Syftet med 

denna studie 

att var att 

utforma ett 

webbaserat 

patientvänligt 

verktyg för att 

underlätta 

övervakning, 

igenkänning 

och 

rapportering av 

symtom hos 

patienter med 

kronisk 

hjärtsvikt och 

därefter låta 

patienterna 

utvärdera 

användarvänlig

heten av 

webbverktyget. 

Kvalitativ och kvantitativ 

studie 

4 patienter deltog i studien. 

Inklusionskriterie: 

hjärtsviktsdiagnos, >18 år, 

kunna kommunicera på 

engelska.   

Datainsamling 
Patienterna ombads att 

verbalt uttrycka funderingar, 

förväntningar och 

observationer under studiens 

gång. Deltagarna fick 

därefter besvara frågor och 

en enkät för att mäta 

belåtenhet. 

 

Dataanalys  
Observationer och 

inspelningar bearbetades och 

kategoriseras. Enkäten 

analyserades genom 

beskrivande statistik och 

redovisades i tabell.  

Resultat 

Positiva aspekter 

Ansågs mer 

användbart än 

nuvarande 

metoder.Självförtroen

de och förståelse 

ökade. 

Negativa aspekter 

Svårförståelig 

terminologi och 

grafer. Oro över 

integritet och 

säkerhet.  

Allmänna åsikter  
Önskade kunna 

registrera ytterligare 

data för att få en 

helhetsbild över sin 

situation. Tydligare 

vägledning och mer 

specifika åtgärder vid 

försämring önskades. 

Författare: 
Wakefield, B., 

Pham, K. and 

Scherubel, M. 

 

Årtal & Land:  

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

användandet 

av en webbsida 

för 

Kvantitativ och kvalitativ 

studie 
14 patienter deltog i studien.  

Medelålder 70 år.  

Inklusionskriterie: >18 år, 

kronisk hjärtsvikt, kunna 

Resultat visade att 

symtomigenkännlighe

ten förbättrades desto 

mer tid patienterna 

fick med verktyget. 

De flesta patienter 
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2015, USA. 

 

Titel:  Usability 

Evaluation of a 

Web-Based 

Symptom 

Monitoring 

Application for 

Heart Failure. 

   

Tidsskrift: 

Western Journal of 

Nursing Reserach 

symtomigenkä

nning 

förbättrade 

patienter med 

hjärtsvikts 

förmåga att 

identifiera 

tecken på 

försämring och 

rapportering av 

dem för att 

undvika 

sjukhusvistelse

. 

 

kommunicera på engelska. 

Exklusionskriterie: 

psykiatrisk sjukdom, 

demens, kognitiv 

nedsättning, drog- eller 

alkoholmissbruk.  

 

Datainsamling 
Observation, intervju och 

enkät-utvärdering.  

 

Dataanalys  
Datan sammanställdes i flera 

tabeller (tid, 

användarvänlighet och 

nöjdhet). Kommentarer 

summerades.  

behövde assistans, 

övning och utbildning 

för att kunna navigera 

sig i 

webbapplikationen. 

De som inte hade 

datorkunskaper ansåg 

det som en svår 

uppgift. Om 

webbplatsen skulle 

kunna brukas på 

daglig basis i hemmet 

så måste 

hemsjukvårdspersonal 

också vara 

välutbildade i denna 

typ av applikation. 

 


