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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 
E-Hälsa och dess snabba utveckling inom vården har minskat distansen 

mellan sjuksköterskan och patienten och gjort vården mer tillgänglig. E-

Hälsa kan ses som ett komplement till ett traditionellt vårdmöte och kan 

erbjuda sjuksköterskan en direkt kontakt till patienten. Då ett av målen med 

e-Hälsa är att göra patienten mer delaktig i sin vård har sjuksköterskan en 

viktig roll i kommunikationen med patienter.  

Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter 

via e-Hälsa. 

Metod: Studiens valda metod var en litteraturöversikt. Tio kvalitativa artiklar 

valdes ut i databaserna PubMed och från CINAHL Complete som svarade 

på syftet. Artiklarna analyserades och tematiserades. 

Resultat: 
Resultatet redovisades i två teman; Den digitala teknikens betydelse vid 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient och sjuksköterskans 

erfarenhet av kommunikation via e-Hälsa. Sjuksköterskor uttrycker oro 

över förlusten av den mellanmänskliga relationen relaterat till bristande 

kommunikativa färdigheter samt en svårhanterlig digital teknik.   

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Joyce Travelbees teori om den 

mellanmänskliga relationen. E-Hälsa diskuterades utifrån ett 

samhällsperspektiv samt belyste sjuksköterskans roll inom e-Hälsa. Det 

fysiska mötet har successivt ersatts av möten på distans och sjuksköterskan 

behövde utveckla sina kommunikativa förmågor för att skapa en 

mellanmänsklig relation med patienten via e-Hälsa. Sjuksköterskan 

saknade även stöd i användandet av den digitala tekniken vilket upplevdes 

som en barriär i kommunikationen då det försvårade för 

relationsskapandet.  

Nyckelord: 
Kommunikation, e-Hälsa, sjuksköterskor, teknologi, Joyce Travelbee, 

kvalitativ metod  



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: E-Health is rapid development in healthcare and reduced the distance 

between nurses and patients and have made healthcare more accessible. E-

Health can be seen as a complement to a traditional healthcare meeting 

and can offer the nurse a direct contact with patients. One of the goals of 

e-Health is to make the patient more involved in his care, the nurse has an 

important role in communicating with patients. 

Aim: To illuminate nurses' experiences of communication with the patient via 

e-Health. 

Method: 
The chosen method of the study was a literature review. Ten qualitative 

articles were selected in the databases PubMed and CINAHL Compleate 

which responded to the aim. The articles were analyzed and thematized.  

Results: The result was presented in two themes; The meaning of digital 

technology in communication between nurse and patient and Nurse`s 

experience of communication through e-Health. Nurse`s express their 

concern about the loss of interpersonal relationships related to lack of 

communication skills as well as a difficult digital technology. 

Discussion: The result was discussed based on Travelbees theory of interpersonal 

relations. E-Health were discussed through a society perspective an 

illuminated the role of nurse in e-Health. The physical meeting has been 

replaced by meetings at a distance and the nurse hade to develop 

communicative skills to create an interpersonal relationship with the 

patient via e-Health. The nurse lacks support in the use of digital 

technology, which is perceived as a barrier to communication as it 

complicates the creation of relationship. 

Keywords: 
Communication, e-Health, nurses, technology, Joyce Travelbee, 

qualitative method  
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1 Inledning 

Dagens samhälle blir mer digitaliserat för varje dag och befolkningen använder sig i större 

utsträckning av teknologiska lösningar i sin vardag. Vården är inget undantag för denna 

utveckling. Idag kan vården erbjuda e-Hälsa som är ett digitalt verktyg som bidrar till 

egenvård i stor utsträckning och som bland annat innebär möjlighet att läsa sin egen journal 

och träffa sjuksköterska via digital teknik. Då mötet och kommunikationen med människor är 

centrala delar för en sjuksköterska har intresset för detta nya framtidsverktyg gällande 

kommunikation intresserat oss. Det fysiska mötet ersätts i stor utsträckning med den nya 

digitaliserade teknologin där mötet kan ske över länkar via olika skärmar exempelvis, datorer, 

videosamtal och telefoner. Vi vill därför belysa sjuksköterskors erfarenhet av kommunikation 

med patienter i denna nya typ av möten. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Digitaliseringen och dess betydelse för vården   

Digitaliseringens snabba utveckling har haft en påverkan på samhället och invånarna vilket 

har haft betydelse för välfärden och samhällets utveckling (Sveriges kommuner och landsting, 

2017). Nya avancerade digitala lösningar har successivt ändrat vården och lett till att 

utvecklingen gått från pappersrecept och traditionella vårdmöten till elektroniska recept, 

läkarbesök via internet och sjuksköterskerådgivning på distans samt en lättillgänglig och 

numera elektronisk journal (e-Hälsomyndigheten, 2016). Avancerade digitala lösningar som 

exempelvis att sjuksköterskan har möjlighet att övervaka förändringar av patientens tillstånd 

på distans, har gjort vården mer tillgänglig och effektiv för invånarna. Dessa utvecklade 

lösningar hjälper till att underlätta för sjuksköterskan i arbetet och erbjuder en direkt kontakt 

med patienten (Socialstyrelsen, u.å.-a).   

 Digitaliseringen och utvecklingen av teknologin i vården är en förutsättning för att klara av 

att möta framtidens vårdbehov. Kostnaderna väntas öka för äldreomsorg och sjukvård med 

drygt 270 procent fram till år 2040 (Socialstyrelsen, u.å.-b). Den väntade ökningen baseras på 

att vi lever längre och blir äldre och sjukare vilket ökar vårdbehoven (Odeh, Kayyali, Nabhan-

Gebara & Philip, 2014). Kommuner och landstings samarbete gällande utbyte av information 

digitalt leder till att vården sparar värdefull arbetskraft och skapar möjligheter för de 

organisationer och verksamheter som är verksamma inom vårdsektorn att möta detta ökade 
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vårdbehov (Socialstyrelsen, u.å.-b). 

 Det finns statistik som tyder på att invånarna är positiva till digitaliseringen inom Hälso-

och sjukvården och det finns även en optimism bland sjuksköterskor inom sjukvården som 

tror att digitaliseringen kommer att bli en naturlig del av vården inom en snar framtid (PwC, 

2016). Synen och förväntningarna på Hälso-och sjukvården har förändrats och det ställs allt 

högre krav både från invånare och sjukvårdspersonal när det gäller tillgänglighet till vård. 

Majoriteten av invånarna i dagens samhälle känner sig bekväma med att använda digitala 

verktyg privat. Däremot anser sjuksköterskan att det är svårare att applicera användandet av 

de digitala verktygen i interaktionen med patienter. Sjuksköterskan anser att vård på distans 

har potential att underlätta och öka kvalitén på vården då resurserna används effektivare. 

 En anledning till att vård på distans ökar är att den ger tillgång till snabbare vård och att det 

sparar patienten mer tid då de slipper att åka till sjukhus eller vårdcentral för att träffa 

sjuksköterskan (PwC, 2016). Detta innebär också en större delaktighet för patienten i den 

egna vården. Den digitala tekniken kan också spara tid och pengar inom vårdsystemet. 

Genom digitaliseringen och de nya digitala verktygen har patienten möjlighet att välja hur 

interaktionen ska se ut samt med vilka vårdinstanser det ska ske. I och med att användandet 

av digitala verktyg ökar inom hälso-och sjukvården medför det även att arbetssätt och 

förhållningssätt för sjuksköterskeprofessionen förändras. Anpassningar är nödvändiga för att 

även fortsättningsvis ge en god och säker vård till patienterna 

2.2 Definition av e-Hälsa ur ett sjuksköterskeperspektiv 

E-Hälsa är ett lättillgängligt digitalverktyg som underlättar utbytet av information mellan 

sjuksköterskan och patienten på distans (Melander Wikman, 2012). E-Hälsa är ett 

paraplybegrepp som involverar många olika teknologibegrepp, såsom information- och 

kommunikationsteknologi (IKT), telehälsa, telemedicin och televård  

 Det finns ingen global definition av e-Hälsa i dagsläget men Socialstyrelsens definition av 

e-Hälsa i Sverige är följande: "Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är 

att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla 

hälsa” (Socialstyrelsen, u.å.-a). Detta kan ske genom, bild, ljud, SMS, video och telefon 

(Socialstyrelsen, u.å.-b). Med e-Hälsa kan många former av vård erbjudas, exempelvis stöd 

och rådgivning på distans, elektroniska journalsystem, distansutbildning, sensorer som mäter 

medicinska data, som även kallas telemetri, och trygghetslarm (Sävenstedt, 2014). IKT är ett 

kommunikations- och informationsverktyg som underlättar kommunikationen mellan 
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sjuksköterskan och patient för att skapa en ömsesidig mellanmänsklig relation. Telehälsa är 

ett begrepp som har utvecklats successivt genom åren och som inkluderar alla 

telekommunikationstjänster inom hälso-och sjukvården där patienten kan konsultera 

sjuksköterska, läkare, sjukgymnast och terapeut. Däremot är telemedicin ett begrepp inom 

medicinsk vetenskap som innefattar läkarbesök via applikationer samt delning av dokument. 

Televård innebär kommunikation och omvårdnad på distans via datorer, mobiltelefoner samt 

möjlighet att kontrollera blodtryck, puls, syremättnad via en monitor. På senare tid har även 

stödsamtal med bildkommunikation samt chatnätverk implementerats inom vården för att ge 

vård och stöd på distans. Även detta ryms under paraplybegreppet e-Hälsa (Sävenstedt, 2014). 

För att möta medborgarnas-, patienternas- sjukvårdspersonalens- och beslutfattares behov har 

e-Hälsa utvecklats snabbt i hela världen (Kamei, 2013). I Storbritannien använder cirka 40-50 

procent av alla sjukhus någon form av e-Hälsa såsom mail, telefon, mobiltelefoner och 

videosamtal (Tuckson, Edmunds och Hodgkins, 2017). I Sverige ökar användandet av e-Hälsa 

även om det inte sker i samma snabba takt som i övriga världen (Socialstyrelsen, 2017). 

Regeringens vision av e-Hälsa är att Sverige ska bli världsledande till år 2025 (Regeringen, 

2016). 

2.3 Etiska ställningstaganden vid användning av e-Hälsa 

En av fördelarna med e-Hälsa inom vården är möjligheten att öka tillgängligheten och göra 

patienten mer delaktig (Zingmark, 2007). Förhoppningen är att denna teknologiska utveckling 

ska maximera effektiviteten inom hälso- och sjukvården samt bidra till att minska kostnader, 

för sjukvården och patienten. Detta ska ske utan att utsätta patienten för risker gällande deras 

integritet och värdighet (Kluge, 2011). 

 Den nya teknologin kan även utgöra vissa risker (Sävenstedt, 2014). När är det rätt och fel 

att använda sig av den nya teknologin och vem har rätt till informationen. Detta är frågor som 

ständigt kommer upp när data ska hanteras via en digital plattform. När den tekniska 

utrustningen används till ett specifikt ändamål blir användandet inte längre neutralt utan etiska 

ställningstagande kommer i fokus. All information som samlas in om patienten kan även 

användas mot individen om den hamnar i orätta händer. Det är därför viktigt att inte 

överinsamla information utan bara samla in information som verkligen behövs så att det 

gynnar patienten. Den etiska värdegrunden hos hälso-och sjukvårdspersonal måste alltid vara 

i fokus speciellt när beslut fattas inom e-Hälsa då den nya digitala tekniken kan samla in en 

mängd data som inte alltid är relevant att använda. 
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 Det finns en hel del farhågor och etiska frågeställningar att ta hänsyn till vid användandet 

av e-Hälsa (Zingmark, 2007). Den personliga integriteten och tryggheten för patienten i 

vårdmötet är exempel på sådana frågeställningar som sjuksköterskan har ansvar att värna för i 

alla möten med patienten. I mötet via e-Hälsa måste sjuksköterskan förhålla sig till ytterligare 

faktorer som hur patienten hanterar den övervakning som monitorering innebär eller hur en 

kamera filmar patienter i deras eget hem utan att inkräkta på den personliga sfären. En annan 

etisk aspekt att ta ställning till är hur sjuksköterskan ska förmedla tröst, empati och trygghet 

när vårdmötet sker på distans. 

 För att hälso-och sjukvården ska kunna ge trygghet via vårdmöten på distans gäller det att 

den etiska värdegrunden följs, vilket innebär att visa patienten värdighet och respektera 

självbestämmande och integritet samt vara lyhörd för patientens sårbarhet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012a). Möte som sker på distans kräver en etisk medvetenhet och ett 

kritiskt tänkande för att säkerställa patientens integritet. Därför behövs riktlinjer för hur 

sjukvården använder sig av e-Hälsa och det behövs också tydlighet när det gäller 

gränsdragning mellan den professionella- och den privata rollen i den digitala tekniken. För 

att handla etiskt rätt behöver dessa roller medvetengöras och skiljas åt, för att sjuksköterskan 

inte ska äventyra relationen till patienten. 

2.4 Kommunikation och sjuksköterskans roll   

Begreppet kommunikation härstammar från det latinska ordet ”communicare” och betyder att 

göra något tillsammans, ha förbindelse med och göra någon delaktig (Eide & Eide, 2009). 

Begreppet kommunikation kan användas till diverse fenomen såsom vid chattande på internet, 

vid samtal som innefattar en eller flera personer samt genom masskommunikation genom 

digital teknik. Gemensamt för kommunikation är att det finns en sändare och en mottagare 

som utbyter information i en process av signaler fram och tillbaka (Baggens & Sandén, 2014). 

Hur dessa signaler tolkas beror på flera faktorer som exempelvis kontext och sammanhang 

samt hur de utformas (Eide & Eide, 2009). Beroende på vem det är som tolkar tecknen och 

signalerna kan samma information som kommuniceras uppfattas olika. Därmed kan möten 

upplevas på olika sätt exempelvis sårande, fientliga, motiverande eller ironiska beroende på 

hur den verbala och icke-verbal kommunikationen förmedlas från motparten. I all 

kommunikation mellan människor sker ett utbyte av information (Baggens & Sandén, 2014). 

Genom att förmedla åsikter, tankar, känslor och attityder skapas en ömsesidig påverkan 

mellan människor som leder till handlingar som har betydelse för sociala relationer. Den 
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professionella kommunikationen som sjuksköterskor förmedlar skiljer sig från den vardagliga 

kommunikationen då sjuksköterskan kommunicerar som expert i sin yrkesroll tillsammans 

med andra yrkesutövare och kollegor för att hjälpa personer i behov av vård. I 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor framgår att kommunikativa färdigheter behövs 

för att möjliggöra de omvårdnadsåtgärder som en sjuksköterska ska utföra som en del av ett 

hälsofrämjande arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2012a). Kommunikation är 

sjuksköterskans främsta verktyg i alla vårdsituationer och följer oftast en bestämd agenda med 

bestämda mål där en inledande kartläggning av patienten och hennes behov görs (Baggens & 

Sandén, 2014). Denna information kan kommuniceras på olika sätt och med varierande 

resurser för de inblandade. Förutom den verbala kommunikationen finns särskilda nyanser av 

kommunikation som sjuksköterskan bör vara lyhörd inför bland annat, tonläge, talhastighet 

och den paralingvistiska kommunikationen såsom kroppsignaler. Detta blir också avgörande 

förmågor vid de vårdmöten som sker under särskilda förutsättningar och inte "face-to-face". 

 E-Hälsa har potential att öka patientens förmåga att själv styra över sin vårdsituation, vilket 

kan leda till möjligheter för patienten att i större utsträckning att själv ta ansvar för sin hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012a). Sjuksköterskans roll vid e-Hälsa blir därmed att 

genom en personcentrerad vård; vägleda, stötta och ge råd för att möjliggöra för patienten att 

bli mer delaktig vilket leder till ökad autonomi för patienten. För att sjuksköterskor ska kunna 

använda e-Hälsotjänster med tillfredsställande resultat är det viktigt att sjuksköterskor är med 

och påverkar den fortsatta utvecklingen inom området med kunskap och engagemang. 

  

2.5 Problemformulering 

Som tidigare nämnts står hälso- och sjukvården inför en stor förändring vad gäller 

digitaliseringen inom vården. För sjuksköterskans del innebär det även här att vägleda, ge råd 

och stötta patienten på distans för att göra vården via e-Hälsa personcentrerad. Den nya tidens 

digitala vårdmöten där tillgänglighet och delaktighet är i fokus ersätter redan nu en stor del av 

de traditionella vårdmöten som tidigare krävt en fysisk kontakt mellan vårdgivare och patient. 

Mötet och därmed kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten, som vi är vana att 

se den, står under förändring för att anpassas till en ny era inom vårdvetenskapen. De etiska 

aspekterna inom den digitala tekniken bör tas i beaktning för att respektera patientens 

integritet och säkerhet via e-Hälsa. 

 



 
 6 (28) 

 

3 Syfte 

Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter via e-Hälsa.  

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten som kommer att användas i arbetet är omvårdnadsteoretikern 

Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga relationer (Travelbee, 1971). Hon beskriver i sin 

omvårdnadsteori interaktionen mellan sjuksköterska och patient som är en viktig del av 

vårdrelationen där kommunikation är en förutsättning för skapandet av en god vårdrelation. 

Travelbee delar in interaktion och kommunikation i tre faser. I den första fasen bör 

sjuksköterskan och patienten etablera en första kontakt där de lär känna varandra. Genom en 

öppen kommunikation bör sjuksköterskan identifiera det individuella vårdbehovet hos 

patienten vilket sker i den andra fasen. I den tredje fasen utvecklas en ömsesidig förståelse 

och empati. Dessa faser är grundläggande och skapar tillsammans den mellanmänskliga 

relationen enligt Travelbee. Hon menar att denna typ av relation sker i mötet mellan två unika 

individer och är ömsesidig. Rollerna som sjuksköterska och patient är inte så framträdande i 

omvårdnadsteorin. Kommunikationen mellan parterna kan ske verbalt eller icke-verbalt till 

exempel genom ansiktsuttryck, blickar, gester och kroppshållningen. Kommunikation är en 

aktiv process som gör det möjligt för sjuksköterskan att etablera en mellanmänsklig relation 

som gynnar vårdandet, där sjuksköterskan ska försöka att identifiera behoven hos en individ 

och bortse från sina egna behov. Under mötet mellan patient och sjuksköterska måste 

sjuksköterskan identifiera patientens behov för att skapa en mellanmänsklig relation, vilket 

sker genom observation och kommunikation. Sjuksköterskan blir aldrig fullärd avseende 

kommunikation enlig Travelbee, det finns alltid kommunikationsförmågor som behöver 

utvecklas. Hon betonar att det finns generella och specifika kommunikationsförmågor som en 

sjuksköterska behöver ha genom omvårdnadsprocessen. Travelbee avser med generella 

kommunikationsförmågor något som de flesta människor har och utnyttjar regelbundet i 

relationen med andra människor. De specifika kommunikationsförmågor som Travelbee 

betonar i hennes teori innefattar en kommunikationsförmåga som den yrkesverksamma 

sjuksköterskan använder sig av vid omvårdnad. Varje vårdmöte är unikt där patienten ses som 

den person den är och inte som något vårdnummer eller fall i vårdprocessen. Denna 

ömsesidiga relation som utvecklas genom en process karaktäriseras av erfarenheter och 

upplevelser som påverkas av hur man känner, handlar och uppfattar den andre. 
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 I arbetet valdes Travelbees teori som teoretisk utgångspunkt för denna litteraturöversikt då 

Travelbees teori om mellanmänskliga relationer är lämpligt för sitt ändamål för att skapa en 

mellanmänsklig relation genom kommunikation. Kommunikation är viktigt för att identifiera 

patientens vårdbehov och är för sjuksköterskan ett avgörande instrument för att lära känna sin 

patient på distans. Därför kommer författarna att koppla teorin till resultatet i diskussionen. 

 

5 Metod 

Metoden som användes för denna studie var en litteraturöversikt som enligt Friberg (2012) 

innebär att skapa en överblick om kunskapsläget inom valt forskningsområde. 

5.1 Litteratursökning  

Litteratursökningen skedde i PubMed och CINAHL Complete. Vid sökningen av artiklar i 

databaserna användes ämnesordslistor som komplement för att översätta sökorden på ett 

korrekt sätt samt bestämma hur sökorden ska relatera till varandra (Östlundh, 2012). Detta 

gjordes med hjälp av, MeSH i PubMed och Medical Headings i CINAHL. Även 

fritextsökningar gjordes i respektive databas för att få fram relevanta artiklar som svarade på 

syftet.     

 För att optimera sökningen ytterligare användes operatorerna AND och OR för att få ett 

samband mellan sökorden (Östlundh, 2012). För att få ännu en begräsning användes 

tidsperioden 2013-2018 i alla databaser samt "peer review", det vill säga granskade och 

godkända artiklar. Anledningen till att denna tidsperiod valdes var att författarna ville ha den 

senaste forskningen inom e-Hälsa. Sökorden som användes för att identifiera de vetenskapliga 

artiklarna var; information communication technology, communication, nurses experience, 

nurses experiences, eHealth, telecare, telemedicine, nurses, telehealth och technology. 

5.2 Urval 

Vid urvalet av artiklarna hade titlarna en avgörande roll samt deras abstrakt. Båda författarna 

läste artiklarna som valdes och dessa lästes igenom noggrant och vid flera tillfällen för att 

bedöma om de verkligen svarade på syftet. Författarna har valt att använda begreppen e-Hälsa 

och digital teknik genomgående i studien för att tydliggöra innehållet för läsaren. 

Författarna valde ut tio artiklar som svarade på syftet och av dessa artiklar hittade författarna 

åtta artiklar i databaserna och två artiklar via referenslistor dessa är; Das, Faxvaag & Svanäs, 
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2015; Heckerman, Wolf, Ali, Sonntag & Ekman, 2016. Artiklarna som valdes ut efter 

sökningen med de olika sökorden redovisades i sökmatrisen (bilaga 1). 

5.3 Dataanalys 

Under dataanalysen använde sig författarna av Fribergs (2012) kvalitetsgranskningsfrågor för 

att analysera artiklarna. Frågorna som valdes ut var; fanns det ett tydligt syfte, stämde syftet 

överens mot vår frågeställning, var metoden beskriven, hur hade data analyserats, hade etiska 

ställningstagande gjorts och vad visade resultatet. Artiklarnas resultat kontrollerades noggrant 

vid flera tillfällen för att se om de kunde kopplas till denna litteraturöversikts 

problemformulering och syftet. 

 Under analysen använde sig författarna av post-it lappar och överstryckningspennor för att 

färgkoda och identifiera framträdande och huvudsakliga innehåll i artiklarnas resultat. Med 

det som underlag studerades artiklarna på ett mer ingående plan då författarna tillsammans 

diskuterade innehållet mot syftet. Sista steget var att identifiera teman baserat på likheter och 

skillnader utifrån artiklarnas innehåll, dra slutsatser och sammanställa analysen som sedan 

användes till resultatet. Artiklarna som valdes ut fördes in i resultatmatrisen (bilaga 2). 

6 Forskningsetiska överväganden 

I all forskning är etiska överväganden viktiga för att skydda deltagarna från skada (Peterson, 

2017). För att säkerställa hur information-, samtycke-, anonymitets- samt konfidentialitets 

principerna hanteras har författarna kontrollerat att vetenskapsrådets forskningsetiska 

riktlinjer följts (Codex, Vetenskapliga rådet, 2017). Forskningsetiken ska ta hänsyn till att 

människors integritet, rättigheter och människors autonomi värnas genom att de själva får 

fatta beslut som gäller deras medverkan eller eventuella avhopp från studien (Kjellström, 

2017). Ett etiskt förhållningssätt ska hållas genom hela forskningsprocessen för att deltagarna 

ska få möjlighet att reflektera över etiska dilemman som kan tänkas uppkomma. Samtliga 

utvalda artiklar i denna litteraturöversikt har blivit godkända av en etisk kommitté i en 

prövning. 

 Då författarnas erfarenheter av e-Hälsa endast innefattade kontakt med 1177 vårdguiden 

har vi endast diskuterat vårt etiska förhållningssätt utifrån detta. Relaterat till våra sparsamma 

erfarenheter är förförståelsen minimal. Detta utgjorde också anledning till att författarna ville 

utforska detta område. 
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7 Resultat 

Resultatet från litteraturöversikten resulterade i två teman   

 Den digitala teknikens betydelse vid kommunikation mellan sjuksköterska och patient  

 Sjuksköterskans erfarenhet av kommunikation via e-Hälsa 

7.1 Den digitala teknikens betydelse vid kommunikation mellan sjuksköterska 

och patient 

Sjuksköterskan erfor att digital teknik erbjöd möjlighet till snabb och effektiv kommunikation 

med andra individer (Chiang & Wang, 2016; Göransson et al., 2017; Kayyali et al., 2017). 

Enligt sjuksköterskans erfarenhet passar den digitala tekniken inte alla sjuksköterskor eller 

patienter och ska därför individanpassas efter patientens behov. Sjuksköterskan ansåg att det 

var viktigt att kunna erbjuda en annan vårdform än digital som var bättre lämpad för 

patientens behov och sjuksköterskans kompetens i de fall där e-Hälsa upplevdes som 

komplicerat i någon aspekt (Das, Faxvaag, Svanӕs, 2015; Kayyali et al., 2017). För att 

kommunikationen skulle vara tillfredställande ansåg sjuksköterskan att både sjuksköterska 

och patient behövde ha grundläggande datakunskaper exempelvis programuppdatering, 

inloggning till systemen och förmåga att hantera internet (de Almeida Barbosa & Paes da 

Silva, 2017; Öberg et al., 2017). Även då det virtuella mötet hade rätt förutsättningar gällande 

teknik och kunskap, kunde sjuksköterskan uttrycka förlust av den fysiska interaktionen som 

sker vid ett informationsutbyte i traditionella möten. 

 Med digital teknik erfor sjuksköterskan att det även följde andra problem som kunde störa 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient såsom ljud utifrån, dålig kvalité på 

utrustningen och att det skedde en fördröjning av svaren mellan parterna vilket ökade stressen 

hos sjuksköterskan (de Almeida Barbosa & Paes da Silva, 2017). Även vid långsam 

internetuppkoppling erfor sjuksköterskan att det kunde hindra kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient, vilket gjorde det svårt för sjuksköterskan att inge förtroende, 

säkerhet och tilltro gentemot patienten. Detta ansåg sjuksköterskan berodde på att dialogen 

avbröts abrupt, skärmen blev pixlig, att vårdmötet inte kunde återupptas direkt och att det då 

skedde en fördröjning i tekniken som hindrade sjuksköterskan från att utföra sitt arbete (de 

Almeida Barbosa & Paes da Silva, 2017). När detta skedde axlade sjuksköterskan rollen som 

teknisk ansvarig då sjuksköterskan ansåg att det saknades möjlighet att vända sig till en 

personlig support, vilket behövdes för att garantera säkerheten om något gick fel med den 
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digitala tekniken (Kayyali et al., 2017; Öberg et al., 2017). Sjuksköterskan beskrev även att 

det fanns bristande resurser då e-hälsosupporten inte uppdaterade mjukvaran kontinuerligt till 

den senaste versionen, vilket sjuksköterskorna tyckte var frustrerande då detta försvårade 

kommunikationens kvalitét (Göransson et al., 2017; Kayyali et al., 2017; Randhakrishnan, 

Xie & Jacelonet, 2015; Öberg et al., 2017). I områden med lägre socioekonomiska 

förhållanden där telefonlinjer inte var kompatibla med den teknik som krävdes för e-Hälsa 

erfor sjuksköterskan att det fanns svårigheter med överförandet av information vilket ledde till 

olika förutsättningar som ledde till ojämlik vård för vårdtagarna och sjuksköterskan (Kayyali 

et al., 2017; Randhakrishnan et al., 2015). Andra avgörande faktorer som sjuksköterskan 

upplevde som utmanande gällande den omgivande miljön under det virtuella mötet kunde 

vara tillgången till utrustning, ett dåligt anpassat rum, vårdpersonals tillgänglighet och 

tillgången till lokaler. Dessa faktorer ansåg sjuksköterskan som komplicerade och detta 

utgjorde hinder för kommunikationen (de Almeida Barbosa & Paes da Silva, 2017; Wright & 

Honey, 2016). Sjuksköterskan beskrev att arbetsbördan ökade i takt med utbyggnaden av e-

Hälsa, detta ansågs bero på den höga tillgängligheten som följde med e-Hälsa (Das et al., 

2015; Chiang & Wang, 2016; Göransson et al., 2017; Kayyali et al., 2017; Öberg et al., 2017). 

Även möjligheten att ta kontakt med sjuksköterskan via mail och telefon dygnet runt ställde 

krav på sjuksköterskans tillgänglighet och detta ledde till en hög arbetsbelastning för 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan uttrycker oro då e-Hälsa har lett till att sjuksköterskan 

spenderar mycket tid framför en dataskärm (Öberg et al., 2017). Detta erfor sjuksköterskan 

upptog värdefull tid som behövde utnyttjas effektivare i omvårdnadsarbetet med patienterna. 

Att integrera för att upprätthålla den personliga kontakten mellan sjuksköterskan och 

patienten via e-Hälsa var något som sjuksköterskan av erfarenhet behövde prioritera.  

 Den erfarenhet som sjuksköterskan hade var att tillgången till information via internet hade 

ökat patienternas kunskap om deras sjukdomsbild (Das et al., 2015; Öberg et al., 2017). Detta 

skapade osäkerhet hos sjuksköterskor då deras professionella expertis ifrågasattes och 

patienterna krav kunde upplevas som ouppnåeliga vilket ledde till att kommunikationen blev 

bristfällig relaterat till sjuksköterskans kunskap.  

 Sjuksköterskans erfarenhet var att den äldre generationen hade svårare att anpassa sig till 

vårdmöten via e-Hälsa då teknologin upplevdes svårhanterlig och främmande (Göransson et 

al., 2017; Kayyali et al., 2017; Randhakrishnan et al., 2015). Detta skapade stress och oro hos 

patienterna vilket försvårade kommunikationen mellan parterna. Sjuksköterskor upplevde att 

detta berodde på att en del av patienterna behövde mer tid att vänja sig vid att kommunicera 

digitalt. Detta ledde till att sjuksköterskor uppmuntrade patienter att börja använda sig av 
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digital teknik tidigt i vårdprocessen för att känna sig bekväma med att kommunicera på detta 

sätt (Solli, Hvalvik, Bjørk & Hellsø, 2015). 

 Även om sjuksköterskan upplevde den digitala tekniken som mestadels negativ erfor 

sjuksköterskan att en positiv aspekt med användandet var att den minskade distansen mellan 

sjuksköterska och patient (Das et al., 2015; de Almeida Barbosa & Paes da Silva, 2017; 

Göransson et al., 2017; Kayyali et al., 2017; Radhakrishnan et al., 2015; Solli et al., 2015). 

Den digitala tekniken underlättade kommunikationen och sågs som en fördel hos 

sjuksköterskan då ett vårdmöte med direktkontakt kunde uppstå med patienten. Ytterligare 

positiva aspekter som sjuksköterskan hade erfarenhet av var att den digitala tekniken kunde 

underlätta överförandet av information mellan olika vårdinstanser och på det sättet underlätta 

kommunikationen mellan vårdgivare (Chiang & Wang, 2016; Kayyali et al., 2017; Wright & 

Honey, 2016). 

7.2 Sjuksköterskans erfarenhet av kommunikation via e-Hälsa 

Det bör finnas en vilja att kommunicera med sjuksköterskan digitalt och ett positivt förtroende 

för vården generellt för att uppnå en god kommunikation erfor sjuksköterskan (de Almeida 

Barbosa & Paes da Silva, 2017). I det traditionella fysiska mötet där kommunikationen sker 

"face-to-face" var sjuksköterskans erfarenhet att den icke-verbala kommunikationen såsom 

ögonkontakt, gester och ansiktsuttryck var viktiga komponenter för en god kommunikation 

(Das et al., 2015; de Almeida Barbosa & Paes da Silva, 2017). Sjuksköterskor uttryckte rädsla 

att den icke-verbala kommunikationen inte upplevdes som lika tydlig via e-Hälsa samtidigt 

som all kommunikation blev viktigare än någonsin för att tolka signaler hos den andre när 

mötet skedde digitalt. 

 Sjuksköterskan betonade vikten av att anpassa kommunikationen beroende på om telefon, 

mail, videosamtal eller SMS används under ett vårdmöte på distans (Wright & Honey, 2016). 

När sjuksköterskan mötte en patient icke visuellt, borde sjuksköterskan använda sig av annan 

sofistikerad kommunikationsteknik (Chiang & Wang, 2016; Heckemann., Wolf., Ali., 

Sonnetag & Ekaman, 2016). Det innebär att sjuksköterskan bör vara öppen, kompromissbar 

och lugn samt besitta en sensibel förmåga att kunna tolka olika nyanser i patientens röst och 

tonfall som kan tyda på förändringar i patientens tillstånd. Med denna kommunikationsteknik 

där sjuksköterskan använde de personliga kvalitéerna till exempelvis en behaglig röst 

tillsammans med sina goda kunskaper inom omvårdnad erfor sjuksköterskan att detta utgjorde 

grunden för en god och tillfredställande relation med patienten (Heckermann et al., 2016). 
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Genom att lära sig individanpassa kommunikationen till rådande omständigheter som 

exempelvis kunde vara att sjuksköterskan använde rätt röstläge, en passande ton för 

samtalet samt ska ett lätt språkbruk användas vid möten på distans (de Almeida Barbosa & 

Paes da Silva, 2017, Heckermann et al., 2015). 

 E-Hälsa som kommunikationssätt underlättade överförandet av information mellan 

sjuksköterska och patient där sjuksköterskan upplevde sig ha stora möjligheter att påverka 

kommunikationen och stärka patientens självbestämmande (Das et al., 2015; Göransson et al., 

2017; Heckemann et al., 2016; Solli 2015). Vidare erfor sjuksköterskan att de patienter som 

vid traditionella vårdmöten undvek att prata om sig själva eller eventuellt utelämnade privat- 

eller intim information samt de patienter som hade svårt att uttrycka sig verbalt, gynnades i 

hög utsträckning av e-Hälsa och dess kommunikationsvägar. Sjuksköterskans erfarenheter av 

detta tyder på att patienter upplevde en högre anonymitet via e-Hälsa samt att de gavs 

möjligheter att uttrycka sig via skrift. Ytterligare erfarenhet som sjuksköterskan hade av e-

Hälsa var att patienten uttryckte känsla av trygghet då kommunikationen blev mer direkt 

vilket upplevdes som en fördel vid skapandet av vårdrelationer (Chiang & Wang, 2016; Das 

et al., 2015; Göransson et al., 2017; Heckemann et al., 2016). 

 Sjuksköterskan erfor en rädsla av att förlora den fysiska kontakten med patienten som 

erbjuds i det traditionella mötet (Kayyali el al., 2017). Det fanns fall där sjuksköterskans 

erfarenhet av kommunikation upplevdes som bristfällig för att patienten förlitade sig i hög 

utsträckning på att sjuksköterskan fått adekvat information via e-Hälsa (Radhakrishnan et al, 

2015). Bland annat erfor sjuksköterskan att vid monitorering, då patienter var uppkopplade 

dygnet runt för att registrera hälsodata såsom blodtryck, vikt, puls och saturation erfor 

sjuksköterskan förlust av kompletterande kommunikation. Med detta menade sjuksköterskan 

att det fanns särskilda kvalitéer som sjuksköterskan ansåg sig behöva ha vid mötet. 

Sjuksköterskans erfarenhet då den kliniska blicken inte möjliggörs via monitorering är att 

sjuksköterskan bör utnyttja alla sina sinnen för att tolka hur patienten mår. Dock visade 

sjuksköterskans erfarenheter att den mellanmänskliga relationen minskade vid monitorering 

då patienten slutade att kommunicera med sjuksköterskan och antog att sjuksköterskan fick all 

nödvändig information gällande deras hälsostatus. Detta blev problematiskt då plikten och 

medföljande ansvar gentemot patienten reducerades och kvalitén och trovärdigheten på 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patient blev lidande. För att kommunikationen 

skulle vara tillfredställande krävdes det att båda parter var villiga att samarbeta, detta för att 

undvika missförstånd samt att annan viktig information om patientens hälsa/ohälsa kunde 

förbigås (de Almeida Barbosa & Paes da Silva, 2017). 
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 Sjuksköterskans erfarenhet inom e-Hälsa påvisade betydelsen av att sjuksköterskan 

uttryckte sig och uppträdde på ett korrekt sätt vid möten med patienter (Das et al., 2015; de 

Almeida Barbosa & Paes da Silva, 2017; Heckemann et al., 2016). Hög noggrannhet och 

pedagogisk förmåga ansåg sjuksköterskan vara viktiga faktorer för överförandet av adekvat 

information till patienten. Sjuksköterskans möjligheter att kontrollera att patienten verkligen 

hade förstått var mer begränsade när kontakten etablerades och skedde via e-

Hälsa. Sjuksköterskans erfarenheter av användandet av e-Hälsa tydde på vikten av att 

patienten hade förstått innebörden av e-Hälsa, då det öppnade för fler valmöjligheter gällande 

tillgängligheten. Sjuksköterskan ansåg att detta var viktigt då den visuella kontakten uteblev i 

användande av e-Hälsa. När denna kommunikationsteknik infann sig erfor sjuksköterskan att 

e-Hälsa hade all möjlighet att stärka relationen mellan sjuksköterska och patient och därmed 

uppleva mötet lika tillfredställande som det traditionella mötet "face-to-face" trots distansen 

mellan parterna (Solli et al., 2015; Wright & Honey, 2016). 

 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

E-Hälsa ur ett sjuksköterskeperspektiv är ett relativt nytt forskningsområde. Detta bidrog till 

författarnas motivation att skriva litteraturöversikten. Författarna hoppas på att andra blir 

inspirerade och tar vid där vår litteraturöversikt slutar då det finns behov av forskning inom 

området. Metoden för arbetet som valdes var en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). 

Resultatartiklarna hämtades från databaserna PubMed och CINAHL Complete. Med hjälp av 

MeSH, Cinahl Headings och fritextsökningar kunde olika sökvägar användas och gav 

författarna en överblick över kunskapsläget inom det valda området. Få studier har lyft den 

kommunikativa aspekten inom e-Hälsa vilket innebär att ämnet är relativt outforskat. 

Författarna upplevde att detta blev kännbart vid sökningar av artiklarna då utbudet var 

begränsat relaterat till författarnas syfte. Författarna valde att belysa sjuksköterskans 

perspektiv istället för patientperspektivet då detta är relevant för vårt framtida arbete som 

sjuksköterskor. För att hitta artiklar som svarade på syftet använde sig författarna av 

ämnesordslista som komplement för att översätta sökorden korrekt. Sökorden användes sedan 

i respektive databas. I början av sökningen fick författarna ett lågt antal träffar på 
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resultatartiklarna vilket berodde på allt för snäva sökord. Därefter lade författarna till fler 

relevanta sökord som utökade antalet resultatartiklar. De begränsningarna som användes var 

"peer reviewed" och årtal 2013-2018. Det korta spannet av årtal valdes då författarna ville ha 

den senaste forskningen inom e-Hälsa vilket författarna såg som en styrka. Detta visade sig 

bli problematiskt då forskningen inom e-Hälsa hade pågått under en längre tidsperiod och var 

betydligt mer utbredd än vad författarna hade trott. Dock ansåg författarna att av den 

forskningen fanns det få studie som kunde svara på syftet där fokus låg på kommunikation.  

Författarna valde att inte ändra årsspannet då hälften av artiklarna redan hade hittats och de 

var relevanta och svarade på syftet. Detta försvårade resterande sökning då en ändring av 

årtalen innebar ett högt antal träffar för att inkludera de tidigare valda artiklarna. Sent i 

arbetsprocessen valde författarna att ta bort en artikel från resultatet då författarna ansåg att 

resultatartikeln inte svarade fullständigt på syfte. Författarna är medvetna om att relevanta 

artiklar kan har fallit bort på grund av begränsningarna. Inga geografiska urval gjordes av 

författarna dock visade det sig att de flesta artiklarna hade sin grund utanför Norden. 

Författarna var medvetna om att e-Hälsa skiljer sig åt beroende på geografiskt ursprung, då 

utvecklingen av e-Hälsa ser olika ut för olika länder. Detta medför en viss svaghet i studien. 

Författarna gjorde inga medvetna val gällande artiklarnas metod dock genomsyrades 

litteraturöversikten av kvalitativa artiklar då fokus låg på erfarenheter hos sjuksköterskor. 

Översättningen av det engelska språket försvårade översättandet av enstaka ord, därför valde 

författarna i ett fall, "face-to-face", att använda sig av den engelska benämningen. Efter 

gemensamma diskussioner upplevde författarna att de tema som identifierades genomsyrade 

samtliga artiklar och gav därmed en god validitet i studien. Författarnas arbetsprocess har 

fungerat väl och samarbete har skett gemensamt genom hela arbetet. Båda författarna har varit 

engagerade under hela processen. Diskussioner har under processen gång genomförts utan 

konflikter. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt utmynnade i två teman som var för sig stack ut i de 

granskade artiklarna, den digitala teknikens betydelse vid kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient samt sjuksköterskans erfarenhet av kommunikation via e-Hälsa. 

Författarna har valt några specifika aspekter från resultatet vilka kommer att diskuteras här: 

samhällsperspektivet av e-Hälsa samt sjuksköterskans roll inom e-Hälsa. 
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Regeringen har tillsammans med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) en vision för e-Hälsa (Regeringen, 2016). Den innebär att göra Sverige världsledande 

inom arbetet med e-Hälsa innan år 2025. 

 Visionen skall uppnås genom att tydliggöra vilka insatser som vårdverksamheterna 

behöver göra för att ta till vara på alla de fördelar som hälso- och sjukvården kan gynnas av 

(Regeringen, 2016). I visionen framkommer nyckelområden som kommer att få en 

betydelsefull roll om målet med e-Hälsa skall uppnås. Dessa insatser avser införandet av 

teknisk standard i vårdverksamheterna, tekniken är som även nämnts i föreliggande 

litteraturöversikt, en förutsättning för att olika vårdaktörer ska kunna kommunicera med 

varandra via e-hälsa. Tydliga regelverk och föreskrifter för användandet av e-Hälsa lyfts som 

ett nyckelområde för att skydda användarnas integritet och säkerhet. Ytterligare ett område 

där insatser skall göras är inom begreppsanvändningen. Författarna av föreliggande 

litteraturöversikt styrker att detta är ett område som behöver utvecklas för att underlätta 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten inom e-Hälsa. Det saknas vedertagna 

begrepp inom e-Hälsa idag och införandet kommer att öka säkerheten och kvaliteten på 

kommunikation och information. Samhällets krav på hälso- och sjukvården att klara av att 

möta invånarnas vårdbehov utan att göra avkall på kvaliteten har ökat i takt med 

digitaliseringen och internet (PwC, 2016). Författarna reflekterar att detta beror på att vården 

blivit mer tillgänglig genom användandet av e-Hälsa samt att detta har ökat tillgången till 

information. Detta har lett till att invånarnas delaktighet och inflytande har ökat inom vården. 

 Det råder inte något tvivel om att digital teknik inom vården är här för att stanna och att 

den har bidragit med att göra vården enklare för många invånare i samhället (Sveriges 

kommuner & landsting, 2018). Förutom att e-Hälsa har visat sig vara kostnadseffektivt för 

både sjukvården och patienten ses också en minskad belastning på akutmottagningar och 

vårdcentraler (Nagel, Pomerleau & Penner, 2013). Författarna anser att trots många fördelar 

kan detta även utgöra en risk att de ekonomiska aspekterna styr valet av vårdmöten då 

samhället har möjlighet att dra stora fördelar av att patienten väljer e-Hälsa som vårdform. 

Vidare anser författarna att sjuksköterskan har möjlighet och ansvar att genom 

kommunikation säkerställa att de patienter som verkligen behöver sjukhusvård får det behovet 

tillgodosett. Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan bör använda utvecklade 

kommunikationsförmågor för att identifiera individuella vårdbehov. Den digitala tekniken 

som möjliggör e-Hälsa är effektiv och välbeprövad, dock måste implementeringen av e-Hälsa 

ske successivt för att ge användarna, det vill säga vårdpersonal och patienter, möjlighet att 
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anpassa sig till den förändring som e-Hälsa innebär (PwC, 2016). Trots att litteraturöversikten 

påvisar en förändring i kommunikationskanalerna relaterat till det uteblivna fysiska mötet, har 

detta möjliggjort att distansen minskat mellan sjuksköterskan och patienten. Författarna 

menar att sjuksköterskans syn på god och omsorgsfull omvårdnad inte har förändrats trots de 

förändrade färdigheter som sjuksköterskan nu bör implementera i omvårdnaden. Författarna 

anser att det inte får glömmas bort att e-Hälsa skall ses som ett komplement för patienten när 

det är möjligt men uteslutas när det är nödvändigt. Sjuksköterskan behöver utrustas med 

verktyg, så som lätt språkbruk, pedagogisk förmåga samt den sensibla förmågan som krävs 

för att klara av att kommunicera på distans för att inte riskera att patienten blir lidande. Detta 

styrks i en studie av Wakefield et al. (2008).  

 Författarna anser att e-Hälsa och regeringens vision om en jämlik vård har minskat de 

geografiska barriärerna. Tillgängligheten till patientjournaler, recept, tidsbokningar och 

övervakning/monitorering av patienters hälsotillstånd möjliggörs på distans och ökar därmed 

delaktigheten inom vården. Resultatet i litteraturöversikten avslöjar hur sjuksköterskans 

erfarenhet av kommunikation via e-Hälsa även utgör skillnader i upplevelsen baserat på 

socioekonomiska faktorer. Många invånare har inte de förutsättningar som krävs för en rättvis 

vård med e-Hälsa vilket också kan bekräftas i en studie av Kaufman et al. (2009). 

 I en studie av Sethi, Bagga, Carpenter, Azzi & Khusainov (2012) visar resultatet på 

betydande etiska aspekter gällande användandet av e-Hälsa. Studien har identifierat faktorer 

som tillgång till internet, kvaliteten på internet, kostnader för internet men lyfter även 

värdighet och autonomi i relation till utrustning och service. Författarnas reflektioner utifrån 

detta är att värdighet och autonomi alltid ska värnas och stå i proportion till den utrustning 

och service som krävs för att e-Hälsa ska vara etiskt försvarbart. 

 Genom e-Hälsa ges sjuksköterskan möjlighet att öka patientens kunskap genom 

rådgivning, utbildning och stöd gällande deras hälsotillstånd (Varghese & Philips, 2009). 

Författarna reflekterar vidare att sjuksköterskan har möjlighet att genom användning av e-

Hälsa som ett komplement inom vården stärka patientens självförmåga. Detta menar 

författarna kan leda till att patienten får ett ökat självförtroende vilket bidrar till ökad 

motivation till egenvård. Författarna menar att e-Hälsa innebär möjligheter för patienten att 

kommunicera med andra människor och knyta kontakter i olika forum avsedda för 

information- och erfarenhetsutbyte. Dessutom ges förutsättningar för patienten att påverka sin 

vård vilket ökar patientens inflytande och delaktighet och leder till att patienten känner 

egenmakt över sin situation (Regeringen, 2016). Med egenmakt har patienten möjlighet att 

uppleva känsla av självständighet och välbefinnande.  
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Den andra aspekten som författarna väljer att lyfta i resultatdiskussionen är hur 

sjuksköterskans roll kommer att förändras i och med e-Hälsans utveckling. Detta menar 

författarna är kopplat till ett paradigmskifte där sjuksköterskans expertis inom omvårdnad 

som tillgodosetts i det fysiska rummet nu skall appliceras på ett vårdmöte på distans utan att 

göra avkall på kvaliteten. Vidare menar författarna att framtidens sjuksköterska håller på att ta 

form och har därmed ett behov av att utveckla de färdigheter som krävs för en effektiv 

kommunikation via e-Hälsa. Författarna hade därför gärna sett i Regeringens vision för e-

Hälsa att det även funnits insatser gällande sjuksköterskans utbildningsbehov. Dock är 

författarnas förhoppningar att framtiden kommer att utvisa detta behov i samma takt som 

utvecklingen sker inom e-Hälsa. Enligt Travelbee (1971) är kommunikation sjuksköterskans 

främsta och mest värdefulla verktyg för en mellanmänsklig relation och för god omvårdnad. 

Kommunikation är oavsett i vilken form den appliceras i ett vårdmöte oersättlig för att nå den 

unika människan och ta avstånd från patienten som en generaliserbar individ. Då den 

mellanmänskliga relationen riskerade att utebli vid e-Hälsa ansåg sjuksköterskan att det var 

viktigt att det skapades en ömsesidig relation mellan sjuksköterska och patient på ett 

respektfullt sätt. Detta ledde till att parterna lärde känna varandra samt att det underlättade för 

sjuksköterskan att tolka och värdera avvikelser i kommunikationen med patienten. Författarna 

har enligt Travelbees kommunikation- och interaktionsfaser identifierat den framtida 

sjuksköterskans kunskapsbehov. Travelbee menar i den första fasen att sjuksköterskans 

uppgift är att etablera en kontakt med patienten. För att klara av att göra detta menar 

författarna att sjuksköterskan bör ha utvecklat färdigheter och kunskaper som krävs för att 

hon ska klara av att tillgodogöra sig den information som patienten kommunicerar via e-

Hälsa. I den andra fasen behöver sjuksköterskan använda sig av de färdigheter och de 

utvecklade kunskaper som ett verktyg för att få en öppen kommunikation där sjuksköterskan 

kan identifiera patientens individuella vårdbehov. I den tredje fasen menar författarna att om 

föregående utförts på ett korrekt sätt har sjuksköterskan nu de förutsättningar som krävs för 

att skapa en mellanmänsklig relation vie e-Hälsa enligt Travelbee. 

 Sjuksköterskan olika roller; rådgivande-, klinisk-, administrativ-, och en social roll har alla 

betydelse för kommunikationen med patienten (Barrett, 2017). Genom rollerna ansvarar 

sjuksköterskan för att förebygga sjukdom, främja hälsa, minska lidande och återställa hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012b). Författarnas reflektioner gällande detta är att dessa 

roller förekommer i alla möten som sjuksköterskan har med patienten inom vården och att 

dessa roller inte har förändrats. Däremot har det tillkommit nya ansvarsområden som innebär 

att vara en support för det tekniska vid vård på distans, vilket även styrks av Sharma och 
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Clark (2014). Här blir sjuksköterskans roll pedagogisk och informativ, genom att stötta och 

vara rådgivande gällande den digitala tekniken. Författarna anser gällande det faktum att 

sjuksköterskorna erfor en betydande teknisk supportroll i deras arbete med e-Hälsa att den 

successivt kommer att minska. Den äldre generationen kommer att få möjlighet att utveckla 

nya kunskaper och färdigheter om e-Hälsa används i deras vardag. Även det faktum att yngre 

generationer redan hunnit införskaffa sig de kunskaper som krävs för att klara av att använda 

e-Hälsa vid olika tillfällen i livet kommer att minska sjuksköterskornas tekniska supportroll 

och därmed den belastning i deras arbete som många sjuksköterskor i föreliggande 

litteraturöversikt erfor i nuläget. 

 God kommunikation och förståelse för vårdtagaren har alltid och kommer alltid att vara en 

viktig del i mötet mellan patienten och sjuksköterskan (Baggens & Sandén, 2014). 

Författarnas reflektion över detta är att genom användning av e-Hälsa behöver 

kommunikationen utvecklas och ta nya uttryck och kräver andra förmågor och kunskaper hos 

sjuksköterskan bland annat lättare språkbruk, sofistikerad kommunikation och förmåga att 

tolka olika nyanser i patientens berättelse vilket styrks av artikeln Mahmud, Olander, Eriksén 

& Haglund (2013). Utan denna förmåga att kommunicera med patienten kan arbetet försvåras 

för sjuksköterskan och skapa onödiga barriärer i relationsskapandet och omvårdnaden. Det 

gäller att fånga patientens äkta jag. Enligt Travelbee (1971) ska sjuksköterskan och patienten 

lägga bort roller och titlar för att bakom varje människa se den unika individen. Den 

mellanmänskliga teorin kan också ses som en process där en ärlig och rak kommunikation är 

förutsättningar för att kunna hjälpa patienten att finna mening eller att bemästra sin sjukdom. 

Författarna har reflekterat över att sjuksköterskan ibland erfar att patienter upplever en känsla 

av anonymitet i vårdmöten som äger rum via e-Hälsa. I bland kan denna anonymitet öppna 

upp för en ärligare och rakare kommunikation med sjuksköterskan som kan gagna relationen 

och omvårdnaden. Det gäller för sjuksköterskan att ta ställning till vilken 

kommunikationsform som passar bäst för att få ut rätt information i det specifika mötet. 

Författarna vill även lyfta att anonymitet inte alltid gagnar relationen då det också kan utgöra 

att viktig information uteblir. 

 Författarna anser att sjuksköterskan behöver utveckla sina kommunikativa färdigheter och 

kunskaper inom den digitala tekniken för att kunna inta den nya yrkesroll som e-Hälsan 

kräver. Enligt Fossum (2013) finns en särskild kommunikationsmodell som sjuksköterskan 

kan applicera i vårdmötet med patienten. Den skiljer sig från den traditionella metoden som 

sjuksköterskor använt sig av tidigare där fokus låg på envägskommunikation och inte på ett 

utbyte av information. Som tidigare modeller bygger också denna på en ömsesidig respekt 
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mellan sjuksköterskan och patienten. Dock skiljer sig modellerna åt då denna 

kommunikationsmodell har fokus på att stärka patientens egenmakt. I en undersökning gjord i 

USA har författarna undersökt hur informationen sjuksköterskan kommunicerar via e-Hälsa 

påverkar patienten att engagera sig i sin egen vård (Gephart & Effken, 2013). Deras resultat 

visar att vikten av kommunikationen på distans bör ligga på kvaliteten i innehållet som 

kommuniceras och hur den appliceras i vårdmötet.  

 

8.3 Kliniska implikationer  

Resultatet av litteraturöversikten belyser sjuksköterskors upplevelse av hur olika faktorer kan 

påverka användandet av e-Hälsa. Författarna har uppmärksammat betydelsen av att 

sjuksköterskan bör ha goda grundkunskaper inom data samt en viss teknisk kunskap för att 

tillgodogöra sig de möjligheter och fördelar som e-Hälsa medför. Författarna anser att en 

teknisk support inom e-Hälsa bör finnas inom verksamheterna för att stötta och avlasta 

sjuksköterskan i det dagliga arbetet. Vidare anser författarna att tydliga riktlinjer bör utarbetas 

och utbildning bör implementeras inom verksamheterna gällande digital teknik för e-Hälsa. 

Författarna har i denna litteraturöversikt uppmärksammat behovet av att sjuksköterskan 

behöver anpassa sin kommunikationsförmåga till att gälla även möten som sker på distans. 

Författarna anser att utbildning inom e-Hälsa bör implementeras i läroplanen i 

sjuksköterskeutbildningen då vården står inför ett paradigmskifte. Detta anser författarna 

kommer att gynna sjuksköterskans profession och därmed vården. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Efter att ha analyserat artiklarna har författarna uppmärksammat att få studier har undersökt 

hur sjuksköterskan upplever och erfar verbal- och icke verbal kommunikation via e-Hälsa. 

Författarna saknar forskning kring betydelsen av kommunikation framför allt hur den 

framförs samt hur mycket patienten faktiskt förstår kommunikationen via e-Hälsa. Författarna 

har även identifierat ett behov av kvantitativ forskning då detta skulle kunna ge ett mer 

generaliserbart resultat gällande kommunikation via digital teknik. 
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9 Slutsats 

Sjuksköterskor erfor att kommunikation med patienter via e-Hälsa påverkats av olika faktorer 

såsom teknisk kunskap, sjuksköterskans kommunikativa förmågor samt den omgivande 

miljön. Tekniken som möjliggjort e-Hälsa skapade osäkerhet hos användarna och upplevdes 

som komplicerad och svårhanterlig. Även socioekonomiska faktorer utgjorde betydande 

barriärer då tekniken som krävdes för användandet av e-Hälsa inte var kompatibel med alla 

invånares förutsättningar. Detta hindrade kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienten och påverkade skapandet av den mellanmänskliga relationen. Den minskade 

distansen mellan sjuksköterska och patient upplevdes av sjuksköterskan som något positivt, 

samt fanns det potential att öka patientens förmåga att själv styra över sin vårdsituation som 

kunde leda till egenmakt för patienten. Däremot erfor sjuksköterskan ökad arbetsbörda då den 

höga tillgängligheten som e-Hälsa medfört också bidragit till högre arbetsbelastning för att 

kunna möta patientens vårdbehov. Sjuksköterskan ansåg att e-Hälsa ställde ökade krav på 

deras kommunikativa färdigheter då det traditionella fysiska mötet successivt ersätts med e-

Hälsa. 
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vård via e-hälsa.  

Metod: Kvalitativ. 

Urval: Sju sjuksköterskor 
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öppna frågor. 
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Att det är viktigt att sjuksköterskan uppträder 
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kommunikationen efter omständigheter. 
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Nurses´ 

experiences of 

using a smart 

mobile device 

application to 

assist home care 

for patient with  
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Clinical Nursing 

Att undersöka sjuksköterskors 

erfarenhet gällande 

möjligheter och hinder av 

användandet av mobil 

applikation vid vård i 

hemmet. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 17 sjuksköterskor 

Datainsamling: semi-

strukturerade intervjuer.  

Analys: kvalitativ 

innehållsanalys 

Teknologin erbjuder en snabb möjlighet till 

kommunikation och kommunikation mellan 

olika vårdinstanser. Arbetsbördan öka i och 

med e-Hälsa. Sjuksköterskan erfor att patienter 

kände en trygghet med e-Hälsa. Att 

sjuksköterskan använder rätt 

kommunikationsteknik. 

 

Das, A., Faxvaag, 

A., Svanӕs, D.  

The impact of 

an eHealth 

portal on health 

care 

professionals´ 

interaction with 

patients: 

Qualitative 

study 

2015, Norge, Journal of 

Medical Internet 

Research 
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postoperationsforum inom e-

Hälsa där sjuksköterskor 

integrerar med patienter efter 

operation. 
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Urval: 3 sjuksköterskor 

Datainsamling: semi-

strukturerade intervjuer. 
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Sjuksköterskan erfor att arbetsbördan ökade. 

Högre krav ställdes på sjuksköterskor kunskap 

via e-Hälsa. E-Hälsa minskar distansen och 

underlättar kommunikationen. Den icke-

verbala kommunikationen blir väsentlig för 

sjuksköterskan. E-Hälsa som 

kommunikationssätt underlättar överförandet 

av information mellan sjuksköterska och 

patient. Sjuksköterskan behöver ha en mer 
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International Journal of 
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erfarenheter av användandet 

av en app inom hemtjänsten. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 12 sjuksköterskor 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 
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mellan sjuksköterskor och patienter. Det finns 
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Eriksson, I., 

Wegström, Y., 

Bovall, M., & 

Blomberg, K.  

from older 

people and 

home care 

nurses 

Analys: Tematisk analys trygghet hos sjuksköterskan och patienten. 

Sjuksköterskan upplever att arbetsbördan öka i 

och med e-Hälsans utveckling. E-Hälsa 

upplevs svårhanterligt hos den äldre 

generationen. Sjuksköterskan erfar att e-Hälsa 

underlättar informationen och stärker 

patienten. 

 

Heckermann, B., 

Wolf, A., Ali, L., 

Sonntag, S.M., & 

Ekman, I.  

Discovering 

untapped 

relationship 

potential with 

patients in 

telehealth: a 

qualitative 

interview study 

2016, Nederländerna, 

BMJ Open 

Att utforska faktorer som 

påverkar 

relationskapandet mellan 

sjuksköterskan och patienter 

med kronisk sjukdom på 

distans, ur ett e-

hälsoperspektiv. 

 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 20 sjuksköterskor inom 

e-hälsa. 

Datainsamling: Fyra fokus 

grupper med semi-strukturerad 

intervjuer. 

Analys: Kvalitativ dataanalys 

E-Hälsa underlättar överförandet av 

information. Användande av rätt 

kommunikationsteknik hos sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan erfar betydelsen av att 

uppträda korrekt via e-Hälsa. Sjuksköterskor 

erfar att patienter får vara anonyma via e-

Hälsa.  

 

Kayyali, R., Hesso, 

I., Mahdi, A., 

Hamzat, O., Adu, 

A., & Gebara., 

S.N.  

Telehealth: 

misconception 

and experiences 

of healthcare 

professionals in 

England 

2017, Storbritannien, 

International Journal of 

Pharmacy Practice 

Att utforska sjuksköterskors 

medvetenhet och erfarenhet 

inom e-hälsa av vårdpersonal. 

Metod: Kvalitativ 

Urval:11 sjuksköterskor 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer.  

Analys: Induktiv och deduktiv 

analys. 

Den mellanmänskliga kontakten mellan 

sjuksköterskor och patienter reduceras inom e-

hälsa. Sjuksköterskor erfar att e-Hälsa även 

underlättar kommunikationen. Det finns både 

fördelar och nackdelar med e-Hälsa. E-Hälsa 

är svårhanterligt för den äldre generationen. 

Sjuksköterskan erfor att det var viktigt att 

erbjuda en annan vårdform. Teknisk support 

var en viktig komponent. Socioekonomiska 

förhållande var ett hinder. Arbetsbördan med 

e-Hälsa ökade för sjuksköterskor. E-Hälsa 

minskar distansen mellan sjuksköterskor och 

patienter. 

 

Radhakrishnan, K., 

Xie, B., & Jacelon, 

C. S. 

Unsustainable 

home telehealth: 

a Texas 

qualitative study 

2015, USA, The 

Gerontologist 

Att undersöka införandet och 

det eventuella avbrytandet av 

e-Hälsa hos äldre kronisk 

sjuka i hemmet. 

Metod: Kvalitativ 

Urval:13 sjuksköterskor 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: kvalitativ 

innehållsanalys 

Kommunikationen blir bristfällig via en 

monitor. E-Hälsosupporten är en viktig faktor 

för att kommunikationen ska fungera. För-och 

nackdelar med teknologin. E-Hälsa är 

svårhanterlig för äldre. Socioekonomiska 

förhållande påverkar e-Hälsa. E-Hälsa minska 

distansen mellan sjuksköterska och patient.  
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Solli, H., Hvalvik, 

S., Bjørk, I.T., & 

Hellesø, R. 

Characteristics 

of the 

relationship that 

develops from 

nurse-caregiver 

communication 

during telecare 

2015, Norge, Journal of 

Clinical Nursing 

Att utforska sjuksköterskors 

erfarenhet av relationen 

mellan sjuksköterskor och 

patienter genom webbkamera 

och webbforum som 

kommunikations metod. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: sex sjuksköterskor 

Datainsamling: Intervju.  

Analys: Innehållsanalys 

Äldre generationen har svårt att anpassa sig till 

e-Hälsa. Teknologin ökar tillgängligheten. 

Sjuksköterskan erfar att e-Hälsa stärker 

patienters självbestämmande. E-Hälsa är ett 

tillfredställande möte trots distansen. 

Sjuksköterskan erfarenhet är att patienter 

behöver tid på sig att vänja sig vid e-Hälsa. 

  

Wright, J., & 

Honey, M.  

New Zealand 

nurses´ 

experience of 

tele-consultation 

within 

secondary and 

tertiary service 

to provide care 

at a distance 

2016, Nya Zeeland, 

Nursing Praxis in New 

Zealand. 

Att utforska sjuksköterskor 

erfarenheter av användandet 

av telekonsultation för att 

bistå vård på distans på Nya 

Zeeland. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Nio sjuksköterskor 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Tematisk analys 

Omgivande miljö har betydelse för 

kommunikationen. Underlättar informationen 

mellan olika vårdinstanser vilket underlättar 

kommunikationen. Kommunikationen ser 

olika ut beroende på vilken teknik som 

används. Möjligheten att stärka relationen trots 

distans.  

 

Öberg, U., Orre, 

C.J.,  

Isaksson, U., 

Schimmer,  

R., Larsson, H., &  

Hörnsten, Å.  

 

Swedish 

primary 

healthcare 

nurses´ 

perceptions of 

using eHealth 

services in 

support of 

patient self-

management 

2017, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Att beskriva sjuksköterskans 

erfarenheter av att använda 

digitala E-hälsa för att stödja 

patientens egenvård. 

 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 20 sjuksköterskor 

Datainsamling: Fokus grupper 

och intervjuer med öppna 

frågor.  

Analys: Innehållsanalys 

Sjuksköterskan erfar att de behöver 

grundläggande datakunskaper. Sjuksköterskor 

erfarenhet var att de saknade en e-

Hälsosupport vid fel samt att supporten 

saknade resurser. Arbetsbördan ökade hos 

sjuksköterskor. Sjuksköterskorna var oroliga 

att den mellanmänskliga relationen skulle 

förvinna i och med e-Hälsa. Sjuksköterskor 

upplever en osäkerhet i kommunikationen då 

patienten är mer påläst om sin egen 

hälsa/sjukdomsbild.   

 

 


