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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre och behovet av vård och omsorg ökar, vilket kan leda till 
ökad risk för vårdskador, onödiga väntetider och annat som leder till ökade kostnader. Tidigare 
forskning har visat på att e-hälsa kan användas för att minska denna risk. 
Syfte: Syftet var att undersöka effekten av e-hälsa för äldre personer. 

Metod: En litteraturöversikt med adherence som teoretisk utgångspunkt har genomförts. 16 stycken 
artiklar med kvantitativ design har analyserats. 
Resultat: Resultatet visade på förbättrad hälsa och kognitiv förmåga, ökad delaktighet och kvalitet i 
vården samt minskade antal sjukhusvistelser och dödsfall. 
Slutsats: Resultatet kan bero på den ökade tillgängligheten och kostnadseffektiviteten samt att 
upplevelsen av e-hälsa var positiv. Därför bör information om e-hälsa spridas, och det bör användas och 
anpassas för äldre personer inom samtliga delar och nivåer av vården; under alla vårdutbildningar, på 
sjukhus och vårdcentraler, inom kommuner och regioner samt nationellt såväl som internationellt. 
 
Nyckelord: adherence, e-hälsa, hälsa, äldre 
 



   
 

 

Summary 
 
Title: The effect of e-health on elderly: a literature review 
 
Background: The Swedish population is getting older and the need for care is increasing, which can 
lead to increased risk of health care injuries, unnecessary waiting times and other things that lead to 
increased costs. Earlier research has shown that e-health can be used to reduce this risk. 
Aim: The aim was to study the effect of e-health on elderly people. 
Method: A literature review with the term adherence as a theoretical starting point was conducted. 16 
articles with quantitative design have been analyzed. 
Result: The result showed improved health and cognitive ability, increased participation and quality of 
care as well as reduced number of hospital stays and deaths. 
Conclusion: This result may be due to increased accessibility and cost-effectiveness and that the 
experience of e-health was positive. Therefore, information about e-health should be spread, and it 
should be used and adapted for elderly people in all parts and levels of care; during all health care 
educations, at hospitals and health centres, within municipalities and regions and both nationally and 
internationally. 
 
Keywords: adherence, e-health, elderly, health
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Inledning 

Sveriges befolkning blir allt äldre, och antalet personer över 65 år förväntas under de kommande tio 
åren öka med 300 000 (Statistiska centralbyrån [SCB], 2016). Detta innebär att behovet av vård och 
omsorg ökar, och enligt Folkhälsomyndigheten (2013) kommer även kostnaderna för sjuk- och 
äldrevård öka i framtiden. För att minska risken för vårdskador, onödig väntetid och annat som leder 
till höga kostnader kan e-hälsotjänster såsom webbsidor, mobilapplikationer samt telefon- och 
videosamtal användas (Fischer, David, Crotty, Dierks & Safran, 2014; Socialdepartementet, 2010), 
något som redan i nuläget är en central del av vården och som även står inför en ökning i framtiden 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Kwankam (2004) menar att e-hälsa kan användas för att minska 
risken för vårdskador och istället öka möjligheterna för god hälsa, till exempel genom att kunna sprida 
kunskap och information när och var det än behövs i världen. Vårdskador kan bland annat innebära 
felmedicinering, trycksår, felaktigt utförda behandlingar samt fall, något som är vanligare bland äldre 
(Rafter, 2016; Thomas & Brennan, 2000). Forskning visar att äldre, internationellt såväl som i Sverige, 
har en positiv syn på e-hälsa (Dahlgren et al., 2017; Etchemendy et al., 2011; Nahm et al., 2008; 
Wilkowska, Ziefle & Alagöz, 2012; Xie, 2011), frågan är om det har någon effekt på deras hälsa. 
 

Bakgrund 

Hälsa 
WHO:s (2014) definition av hälsa är ett tillstånd av absolut fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, 
alltså inte endast frånvaro av sjukdom. Det finns olikheter gällande hälsan mellan olika grupper i 
samhället. Både hälsan och dessa olikheter påverkas av personernas livsvillkor och levnadsförhållanden 
(Rahman, Khan & Hafford-Letchfield, 2016). Det finns till exempel tydliga kopplingar mellan hög 
utbildningsnivå och bättre hälsa.  Även ekonomiska faktorer som inkomstnivå ger högre förutsättning 
för att uppnå god hälsa, dessa personer är friskare och lever längre än personer med mindre ekonomiska 
resurser och lägre utbildningsnivå (Berke-Berge, Paul & Valtonen, 2017; WHO, 2014). 
 

Hälsa kan ses utifrån olika perspektiv, som ett humanistiskt perspektiv där hälsan definieras som en 
process istället för ett tillstånd (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta perspektiv utgår från det 
holistiska synsättet på människan, vilket fokuserar på människan som helhet och att människan har 
förmågan att själv avgöra vad hälsa innebär för sig själv. Ett annat perspektiv är det salutogenetiska, 
vilket menar att hälsa uppstår när människan upplever en känsla av sammanhang samt begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). Enligt det omvårdnadsvetenskapliga perspektivet 
kan personens upplevelse av sin hälsa och välbefinnande påverkas av faktorer som sjukdom, skada och 
smärta, men även faktorer som ekonomi, arbetslöshet och brist på sociala relationer (Kessler, Turner & 
House, 1988; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Dessa faktorer kan leda till att tillgängligheten och 
möjligheten att använda teknik, som är förutsättningen för e-hälsa, minskar och därför är det viktigt att 
fokusera på dessa grupper när det gäller e-hälsa (Dart, Gallois & Yellowlees, 2008). 

E-hälsa 
Definitionen av hälsa enligt World Health Organization (WHO, 2014), som innefattar fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande, ligger som grund för begreppet e-hälsa. Genom att lägga till ett "e", som står 
för "elektronisk" (Eysenbach, 2001), visar detta att den digitala tekniken kan ge ökad möjlighet att 
åstadkomma en god, jämlik samt tillgänglig hälsa för alla personer (Socialdepartementet, 2010; Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Begreppet e-hälsa kan definieras som användning av digitala tjänster som 
ska underlätta kommunikation och kontakt med vården. Det kan till exempel vara genom onlinekontakt 
med vårdpersonal (Meadows, 2001), mobilapplikationer eller andra onlinebaserade tjänster såsom 1177 
Vårdguiden, som till stor del används av äldre personer (Dahlgren et al., 2017). E-hälsa kan även 
innefatta så kallade smarta hem, med tryckmattor, falldetektorer och syntolkande klockor (Miskelly, 
2001). WHO (2017) definierar e-hälsa som användning av digital teknik, vilket kan användas för att 
bland annat behandla vårdsökande personer, genomföra forskning, spåra sjukdomar samt övervaka 
folkhälsan. EU-kommissionen använder e-hälsa som samlingsbegrepp för användning av digital teknik 
för att på både individ- och samhällsnivå utveckla och förbättra hälsan (European Commission, 2012), 
vilket bland annat innefattar information och samverkan mellan den vårdsökande personen och 
vårdpersonalen (European Comission, 2017). Enligt Socialdepartementet (2010) beskrivs e-hälsa som 
all typ av användning av informations- och kommunikationsteknologi inom vård och omsorg. 
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Enligt Eysenbach (2001) ses effektivitet som ett stort fokus inom e-hälsa för att bland annat kunna sänka 
kostnader, till exempel genom ökad kommunikation mellan vårdinstanser samt ökad involvering av den 
vårdsökande personen. Att göra den vårdsökande personen delaktig i sin vård leder i sin tur till att 
kvaliteten i vården samt empowerment ökar. Vidare menar Eysenbach (2001) att e-hälsa till stor del 
används för att kunna öka rättvisan inom vården. Dock finns det en risk att klyftan mellan personer i 
olika socioekonomiska grupper kan öka, och att de som kanske behöver vården mest inte har lika lätt 
att få tillgång till den. Därför är det viktigt att med bland annat politiska åtgärder se till att kunna erbjuda 
rättvis vård som är tillgänglig för alla. Enligt Helgesen, Fosse och Hagen (2017) kan till exempel 
kommuner anställa folkhälsokoordinatorer och grupper som arbetar med jämlikhet och 
intersektionalitet. Det är även viktigt att se till att e-hälsa är enkelt och roligt att använda, för annars 
används det inte (Eysenbach, 2001). Till exempel gör ett anpassat och intressant språk, bilder, videor 
och ljud att det blir roligare att använda samt att budskapet med e-hälsotjänsten blir mer förståeligt 
(Kreps & Neuhauser, 2010). Förutom att vara enkelt och roligt att använda finns det fler faktorer som 
kan öka användning och motivation, till exempel är det viktigt att e-hälsotjänsten är visuellt tilltalande 
och syftar till att öka känslan av självförmåga (Essery, Kirby, Geraghty & Yardley, 2017). 
 

I mars 2016 kom Regeringskansliet och Sveriges Kommuner och Landsting (2016) fram till en 
handlingsplan för att nå visionen för e-hälsa fram till år 2025, och i januari 2017 kom de överens om en 
första handlingsplan för att nå den. Visionen lyder: "År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en 
god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och 
delaktighet i samhällslivet" (Regeringskansliet & Sveriges Kommuner och Landsting, 2016, s. 9). Genom 
att använda e-hälsa på det sätt som beskrivs i visionen kan vården förbättras genom att minska de 
ojämlikheter som finns (Bacigalupe & Askari, 2013). Övriga positiva effekter med e-hälsa är bland annat 
att tillgängligheten till vård och hälsoinformation ökar (Lubberding et al., 2015), att onödiga resor och 
sjukhusbesök minskar (McWilliams, Hendricks, Twigg, Wood & Giles, 2016), och det innebär en ökad 
kostnadseffektivitet (Finkelstein, Speedie & Potthoff, 2006; McWilliams et al., 2016; Southard, 
Southard & Nuckolls, 2003). Detta kan uppnås genom ett samarbete mellan den vårdsökande personen, 
vårdpersonal samt lokala såväl som nationella beslutsfattare och är gynnsamt för samtliga parter (Iuga 
& McGuire, 2014). 

Åldersrelaterade funktionsnedsättningar 
Denna litteraturöversikt fokuserar på den äldre befolkningen, vilket enligt SCB (2016) innebär personer 
som är 65 år och äldre. Att bli äldre medför ökad risk att drabbas av kroniska sjukdomar som till exempel 
ledgångsreumatism (Radovits, Kievit & Laan, 2009) och demenssjukdomar (de Queiroz & Camacho, 
2016) samt ett antal olika biologiska funktionsnedsättningar (Folkhälsomyndigheten, 2013). En 
biologisk funktion som kan försämras är synen, och förekomsten av nedsatt syn ökar med åldrandet, 
vilket kan leda till funktionssvårigheter (Houde & Huff, 2003). Med åldrandet minskar till exempel ögats 
synskärpa och förmågan att skilja på detaljer. Även ögats lins stelnar, vilket innebär att ögats elasticitet 
och förmåga att anpassa sig minskar (Pattison & Stedmon, 2006).  Precis som synen är även 
hörselnedsättning associerat till åldrandet, och processen kan påverkas av olika faktorer såsom 
arbetsmiljö och genetik. Dessutom sker åldersrelaterade förändringar i hand- och motorfunktionen som 
visar sig genom minskad styrka och fingerfärdighet samt försämring av greppstyrkan (Pattison & 
Stedmon, 2006). Dessa funktionsnedsättningar resulterar i klyftor som bland annat påverkar 
användningen av teknik (Hilden, 2013), till exempel kan äldre personer som har syn- eller 
hörselnedsättningar eller nedsatt talförmåga ha svårigheter med att använda viss teknologi. Även äldre 
personer med kognitiva nedsättningar kan ha svårigheter med användningen av teknologin (Miskelly, 
2001), och enligt en studie av Chun och Patterson (2012) har äldre svårare att navigera och hitta 
information på hemsidor på internet. Därför är det viktigt att anpassa teknologin efter de äldre som har 
fysiska eller kognitiva nedsättningar, för att minska de klyftor som finns och för att de ska kunna 
använda sig av e-hälsotjänster på enklare och effektivare sätt (Chun & Patterson, 2012; Etchemendy et 
al., 2011; Fischer et al., 2014). 

Sjuksköterskans roll 
Eftersom den förväntade livslängden ökar leder det till att äldre personer i större omfattning drabbas av 
olika sjukdomstillstånd samt fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar under sina sista år. 
Multisjuklighet ses i hög frekvens hos äldre, vilket ställer krav på sjuksköterskan då behandlingen är 
komplex och behöver rikta sig mot flera tillstånd (Knight & Harrison Dening, 2017).  Multisjuklighet, 
tillsammans med hög ålder, polyfarmaci och minskade fysiska och kognitiva förmågor, gör att äldre har 
ökad risk för vårdskador (Metsälä & Vaherkoski, 2014). För att minska risken för att vårdskador sker, 
till exempel när det gäller medicinering, är det sjuksköterskans ansvar att se till att doseringen är rimlig 
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och att de äldre personerna får i sig de läkemedel som administreras (Metsälä & Vaherkoski, 2014), och 
enligt Chapuis et al. (2010) kan även användning av e-hälsa minska risken för dessa vårdskador. Det 
främsta användningsområdet av e-hälsa som sjuksköterska är dock i nuläget att informera och utbilda 
vårdsökande personer samt att använda det som hjälpmedel vid beslutsfattande och symtomlindring 
(Ostherr, Killoran, Shegog & Bruera, 2016). Detta kan göras med hjälp av bland annat internet 
(Meadows, 2001). 
 

Äldre personer som använder sig av e-hälsa har visat sig skatta sin hälsa högre än de som inte gör det 
(Woodward et al., 2010). Dock kan äldre personer uppleva att det finns faktorer som hindrar dem att 
använda sig av e-hälsa – till exempel att de inte har kunskap om eller inte litar på teknologi, att de känner 
misstro till tjänstens integritet eller att de har svårigheter med tjänstens design (Fischer et al., 2014). 
För att öka användningen kan vårdpersonal rekommendera e-hälsa till den vårdsökande personen – i 
en studie av Cajita, Hodgson, Budhathoki och Han (2017) uppgav nämligen 110 av 129 personer (85 %) 
att de skulle använda sig av e-hälsa om vårdpersonalen rekommenderade dem att göra det. Vid 
rekommendation och användning av e-hälsa är det som sjuksköterska särskilt viktigt att fokusera på de 
med lägre socioekonomiska förutsättningar, eftersom de i lägre grad involveras i e-hälsa, och deras 
medvetenhet och kunskap om e-hälsa är lägre än de med högre socioekonomiska förutsättningar (Dart 
et al., 2008). Äldre personer har även risk för sämre adherence (se teoretisk utgångspunkt nedan), bland 
annat när det gäller livsstilsförändringar och intag av mediciner (de Groot, 2016; Mulhem et al., 2013), 
vilket leder till sämre hälsa, ökade kostnader och till och med dödsfall (Osterberg & Blaschke, 2005). 
Sjuksköterskan bör därför arbeta för att förhindra detta, till exempel genom att göra den vårdsökande 
personen mer delaktig i sin vård samt genom information och utbildning (Jackson, 2011). Det är även 
viktigt med en god kommunikation mellan vårdpersonal och den vårdsökande personen (Haskard 
Zolnierek & DiMatteo, 2010). 
 

Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten som valts för detta arbete är adherence. Begreppet adherence kommer 
ursprungligen från det latinska ordet adhaerere, vilket betyder att hålla nära, hålla fast vid eller förbli 
konstant (Aronson, 2007). Vidare skriver Aronson (2007) att adherence innebär att personen agerar i 
enlighet med vad denne och vårdpersonalen har kommit överens om, eller enligt vårdpersonalens 
riktlinjer och råd. Detta innebär att det krävs gott samarbete samt delat beslutsfattande mellan 
vårdsökande person och vårdpersonal (Vermeire, Hearnshaw, Van Royen & Denekens, 2001). 
Adherence kan även definieras som i vilken utsträckning personen följer instruktionerna och ett frivilligt 
samarbete mellan vårdsökande person och vårdpersonal för att uppnå gemensamt uppsatta mål 
(Bissonnette, 2008). Den stora skillnaden mellan adherence och begreppet complience är att adherence 
kräver den vårdsökande personens enighet om rekommendationerna. De vårdsökande bör vara aktiva 
partners med vårdpersonalen, då god kommunikation mellan personen och personalen är viktigt för en 
effektiv klinisk tillämpning (WHO, 2003). 
 

I en studie gjord av DiMatteo (2004) visar resultatet att mätningen av adherence har ändrats under 50 
års tid, och i studier gjorda före 1980 uppmättes den genomsnittliga graden av adherence till 63 % och 
efter 1980 till 76 %. DiMatteo (2004) anser att det kan bero på förbättringar i vårdens effektivitet, 
vårdpersonalens kunskap om adherence samt vårdsökande personers delaktighet i sin vård. Vidare har 
även användningen av begreppet adherence ändrats under de 50 år som studerades, från att främst 
användas vid läkemedelsbehandling till att nu omfatta ett vidare perspektiv, både inom upplevd hälsa 
såväl som behandling (DiMatteo, 2004; Snell, White & Dagger, 2014). 
 

I denna litteraturöversikt har adherence studerats utifrån WHO:s (2003) definition som lyder: 
"Adherence till egenvård är en aktiv, ansvarsfull och flexibel process av självhantering, där patienten 
strävar efter att uppnå god hälsa genom ett nära samarbete med vårdpersonal, istället för att endast följa 
strikt föreskrivna regler" (WHO, 2003, s. 72-73).  Just involvering samt egenvård och självhantering kan 
underlättas med hjälp av e-hälsa (Hochstenbach et al., 2017; Pacaud, Kelly, Downey & Chiasson, 2012). 
Även samarbete med vårdpersonal är en viktig del av e-hälsa för att öka graden av adherence (Schwartz 
et al., 2017). När det gäller äldre är adherence viktigt att fokusera på då äldre är en av de patientgrupper 
som har ökad risk för nedsatt adherence (Turner, Hochschild, Burnett, Zulfiqar & Dyer, 2012), och 
genom att motverka det kan det leda till förbättrad hälsa (Burke, Dunbar-Jacob, Orchard & Sereika, 
2005; Pacaud et al., 2012). 
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Syfte 

Syftet var att undersöka effekten av e-hälsa för äldre personer. 
 

Material och metod 

Design 
Metoden som har använts är en litteraturöversikt inspirerad av Polit och Beck (2008). Enligt Polit och 
Beck syftar litteraturöversikter till att, med hjälp av en kritisk sammanställning av forskning, skapa en 
översikt av kunskapsläget inom ett visst område som sedan kan användas som grund att basera ny 
evidens på. Litteraturöversikten utgörs av artiklar med kvantitativ ansats. Kvantitativ forskning används 
för att undersöka ett fenomen med hjälp av exakt mätning och uträkning (Polit & Beck, 2008). En 
deduktiv ansats har använts vid analysen, vilket innebär att en teori eller term ligger till grund för 
litteraturöversikten och sedan stödjs av resultatet (Polit & Beck, 2008). Termen som använts är 
adherence, och begrepp kopplat till termen som senare användes i analysen var bland annat delaktighet, 
involvering och självhantering. 

Urval och datainsamling 
Litteraturöversikten har genomförts med inspiration från Polit och Becks (2008) nio steg, där det första 
och andra steget var att formulera syfte samt att arbeta fram en sökstrategi och identifiera sökord och 
databaser. Det tredje steget utgjordes av att söka upp, identifiera och samla in artiklar som eventuellt 
kunde komma att ingå i litteraturöversikten. Detta steg har även dokumenterats i form av tre stycken 
sökscheman, ett för varje databas (Bilaga 1). Steg fyra och fem innebar påbörjan av urvalsprocessen där 
i första hand artiklarnas titlar och abstract lästes igenom och screenades för relevans och lämplighet 
utifrån valt syfte. Därefter har de återstående artiklarnas resultat noggrant lästs och granskats utifrån 
syftet, följt av en kvalitetsgranskning. Detta utgör steg sex och sju enligt Polit och Beck (2008). 
 

De sökord som användes i den första sökningen, utifrån syftet "att undersöka effekten av e-hälsa för 
äldre personer", var: e-health, health, effect*, patient*, och old*, med synonymer. Inklusionskriterier i 
denna litteraturöversikt bestod av att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, ha abstract samt ha 
kvantitativ design. Tid för publicering skulle vara mellan år 2008 och 2017 och de personer som 
undersökts i artiklarna skulle vara 65 år eller äldre. I två av artiklarna ingick även deltagare under 65 år, 
men deltagarna var då indelade i olika grupper och då inkluderades de grupperna med deltagare över 
65 år. Exklusionskriterier bestod av artiklar med enbart deltagare under 65 år samt artiklar som inte 
var vetenskapligt och etiskt granskade. Databaserna som användes var CINAHL, Medline och 
PsycINFO. CINAHL användes då det är en viktig databas inom omvårdnad (Polit & Beck, 2008), samt 
anses vara den mest relevanta källan till omvårdnadslitteratur (LoBiondo-Wood & Haber, 2006). 
Medline användes då det ger tillgång till biomedicinsk forskning, och PsycINFO då det är en viktig 
databas vad gäller psykologi samt samhälls- och beteendevetenskap ur ett tvärvetenskapligt perspektiv 
(Polit & Beck, 2008). Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna användes ett granskningsprotokoll 
framställt av Jönköping University, Avdelningen för Omvårdnad (Bilaga 3). Med hjälp av detta protokoll 
granskades bland annat syfte, bakgrund, urval, datainsamling, reliabilitet, validitet, etiskt 
ställningstagande samt resultat i varje artikel. I kvalitetsgranskningen sållades 52 artiklar bort, främst 
på grund av att deltagarna var under 65 år eller att åldern på deltagarna inte redovisades på ett tydligt 
sätt. Vissa artiklar sållades även bort då en noggrannare granskning ledde till att de inte längre var 
tillräckligt relevanta för syftet. Det slutliga urvalet resulterade i 16 stycken artiklar. 

Dataanalys 
Dataanalysen börjar med steg åtta av Polit och Becks (2008) nio steg av en litteraturöversikt. Utöver 
analys av innehållet i de olika artiklarna innefattar steg åtta att integrera och sammanställa materialet 
genom att söka efter information som är relevant för att svara på syftet. Detta gjordes genom att vid 
upprepade tillfällen noggrant läsa artiklarnas resultat, samt genom att vid upphittande av sådant som 
svarade till syftet eller termen adherence sammanställa det i ett separat dokument. Detta genomfördes 
inledningsvis enskilt för att sedan jämföras och diskuteras för att komma fram till en gemensam 
uppfattning. I steg nio presenteras den genomförda sammanställningen av artiklarnas innehåll i 
resultatet, vilket skedde i löpande text. Detaljerad information om resultatartiklarna har redovisats i 
form av en resultatmatris (Bilaga 2). 
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Mätmetoder 
När effekt av e-hälsa mäts används instrument för att få fram resultat.  I artiklarna som utgjorde 
resultatet i denna litteraturöversikt mätte instrumenten bland annat hälsa och välbefinnande, aktivitet 
samt e-hälsotjänstens funktion. Eftersom denna litteraturöversikt fokuserade på äldre var instrument 
som undersökte demens vanligt förekommande och även instrument som undersökte graden av 
adherence förekom. För att undersöka reliabiliteten av instrumenten har det statistiska måttet 
Cronbachs alfa använts (Connelly, 2011). Cronbachs alfa beskriver den interna konsistensen, det vill 
säga att frågorna mäter samma koncept, och därmed korrelerar med varandra (Tavakol & Dennick, 
2011). Främst används det för att undersöka hur väl instrumenten mäter den vårdsökande personens 
skattning inom ett område på ordinalnivå, vilket kan innefatta attityder, värderingar och uppfattningar 
(Reinard, 2006). I denna litteraturöversikt var området som mättes i de granskade artiklarna främst 
hälsa och välbefinnande. 

Etiska överväganden 
Denna litteraturöversikt är omvårdnadsbaserad, och i omvårdnadsbaserade studier sker forskningen 
oftast på människor och det är viktigt att deras välbefinnande, säkerhet och rättigheter värnas om, 
tillgodoses och skyddas (Polit & Beck, 2008). Enligt Helsingforsdeklarationen, antagen av World 
Medical Association (WMA, 2013), ska deltagarnas välbefinnande alltid gå före samhällets och 
vetenskapens intressen. Vidare belyser WMA (2013) vikten av artikelförfattares såväl som utgivares 
etiska skyldigheter i samband med artikelns resultat. Det innefattar att se till att forskningsresultatens 
noggrannhet är bevarad samt att både negativa och positiva resultat ska publiceras. Enligt 
Etikprövningslagen (SFS 2003:460) behöver forskningsarbete som utförs inom ramen för 
högskoleutbildning på grundnivå inte prövas av en etikprövningsnämnd, men det är viktigt att ändå ha 
ett etiskt förhållningssätt. En sammanfattning av vad som är viktigt att tänka på är bland annat att öppet 
redovisa metoder och resultat, tala sanning om forskningen samt inte stjäla forskningsresultat från 
andra. Dessutom ska varje artikel som ingår i litteraturöversikten ha ett etiskt ställningstagande och 
tillstånd samt vara granskade vad gäller forskarens förförståelse och erfarenheter (Vetenskapsrådet, 
2011). Ett eget etiskt krav var att vara medvetna om att missuppfattningar och andra problem med 
språket kunde ske eftersom samtliga artiklar var skrivna på engelska. Det var därför viktigt med 
noggrannhet i samband med översättningar för att minska risken för påverkan på resultatet.  
 

Resultat 

Utifrån syftet "att undersöka effekten av e-hälsa för äldre personer" sammanställdes ett resultat. 
Sammanställningen av resultatet gjordes med inspiration av begreppet adherence, vilket bildade fem 
kategorier. Dessa kategorier innefattar Förbättrad hälsa (förbättrad fysisk hälsa, förbättrad psykisk 
hälsa, positiva livsstilsförändringar), Kognitiv förmåga (förbättrat minne, ökad verbal förmåga, 
minskad kognitiv nedgång), Delaktighet (ökad begriplighet), Kvalitet i vården (personalperspektivet, 
nöjdhet med tekniken, behandlingsvaraktighet, hjälpmedel vid bedömning) samt Sjukhusvistelser och 
dödsfall (kortare vårdtid och färre återinläggningar, färre sjukhusinläggningar och dödsfall). 
Resultatet redovisas både i löpande text och med hjälp av en resultatmatris (Bilaga 2). 

Förbättrad hälsa 
Förbättrad fysisk hälsa 
I en studie av Weinstock et al. (2011) undersöktes vilken effekt bland annat videosamtal och information 
på internet har på äldre personer med diabetes. Resultatet visade en ökning av glukoskontroller som i 
sin tur ledde till en minskning av HbA1c (p=0.016). I en studie av Choi och Kim (2014), där pedagogiskt 
material för att hantera personers blodtryck utvecklades och tillämpades genom videosamtal i hemmet, 
förbättrades det systoliska blodtrycket och hälsosammare livsstil uppnåddes. Interventionsgruppen, 
som fick hembaserad vård genom videosamtal, påvisade statistisk signifikant minskning (p=0.003) av 
det systoliska blodtrycket i jämförelse med kontrollgruppen som inte deltog i videosamtal. Det fanns 
dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande det diastoliska blodtrycket (p=0.101). 
Däremot skedde signifikant minskning av både det systoliska (p=0.001) och diastoliska blodtrycket 
(p=0.028) i interventionsgruppen. I en studie av Böhme, Geiser, Mühlenhoff, Holtmann och Renneberg 
(2011) undersöktes effekten av ett telefonrådgivningsprogram som pågick under sex månader för 
personer med kronisk hjärtsvikt. Resultatet visade på signifikant förbättring av deltagarnas upplevda 
hälsa (p<0.001) samt signifikanta förbättringar i kroppsliga förmågor, som visade sig i form av 
minskningar av fysiska symtom och kroppsliga nedsättningar (p<0.001).  I en studie av van den Berg et 
al. (2016) visade det sig att användning av e-hälsa, i form av en mobilapplikation med träningsprogram, 
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ledde till att personer som har drabbats av stroke visade tendenser till ökad rörlighet (p=0.06) samt fick 
signifikanta förbättringar av ADL-status (p=0.0319), minne (p=0.0003) och kommunikation 
(p=0.0246). 
 
Förbättrad psykisk hälsa 
I en studie av de Cola et al. (2016) integrerades ett e-hälsosystem för äldre personer i vården som ledde 
till förbättringar av äldre personers beteende och minskning av vårdtyngden. Systemet innebar 
teleövervakning av vitala parametrar samt neurologisk och psykologisk telerådgivning. Dessutom visade 
undersökningen försämringar gällande ADL-aktiviteter i det dagliga livet (p<0.01) men däremot 
förbättringar av de äldres psykiska tillstånd (p<0.001). Studien visade även gradvis minskning av 
vårdtyngden (p<0.001), som till exempel visade sig genom mer fritid och mindre stress. Även den 
vårdsökande personens egna hälsouppfattning ökade genom studiens tid. I en annan studie av Choi och 
Kim (2014) observerades efter studien en minskning gällande graden av depression i 
interventionsgruppen (p=0.021). 
 
Positiva livsstilsförändringar 
Studien av Choi och Kim (2014) visade även på hälsosammare livsstil i interventionsgruppen, vilket 
kunde ses genom förbättrad sömnvana och ökad förmåga att hantera stress (p=0.012) i jämförelse med 
kontrollgruppen (Choi & Kim, 2014). Även studien av Böhme et al. (2011) visade på att deltagarna gjorde 
positiva livsstilsförändringar, till exempel genom ökat vätskeintag (p=0.025) och ökad fysisk aktivitet 
(p<0.001). 

Kognitiv förmåga 
Förbättrat minne 
I studien av Bol, van Weert, de Haes, Loos och Smets (2015) presenterades e-hälsoinformation i olika 
former. Studien visade på att information given i audiovisuell form jämfört med information i skriftlig 
form visade sig öka förmågan till återberättandet av informationen (p=0.04). Det visade sig även att 
kombinationen av audiovisuell information och konversationsstil var bättre än andra kombinationer av 
informationsstilar (p=0.01).  
 
Ökad verbal förmåga 
Videosamtal har visat sig ha effekt på den verbala förmågan hos äldre personer. Antalet verbala ord 
visade sig öka hos personer som deltagit i upprepade konversationer via videosamtal jämfört med innan 
konversationerna (p<0.05). Genom detta förbättrade de äldre sin verbala funktion (Mochizuki-Kawai 
et al.,  2008).  
 
Minskad kognitiv nedgång 
Även videosamtal för personer med demenssjukdom har utvärderats. Genom att mäta kognitiva 
förändringar över tid visade det sig att den kognitiva nedgången var signifikant lägre hos de personer 
som använde sig av videosamtalssystemet (p=0.049) och att uppföljningarna varade betydligt längre 
(p=0.001) än hos de personer som besökte demenskliniken (Kim, Jhoo & Jang, 2017). 

Delaktighet 
Ökad begriplighet 
I en studie av Bol et al. (2013) visade sig cancerrelaterad onlineinformation given genom personlig video 
jämfört med endast information i textform öka nöjdheten och begripligheten av en webbplats (p=0.002) 
och upplevelsen av emotionellt stöd (p=0.012). Vidare undersökte Bol et al. (2013) effekten av att 
använda personlig audiovisuell information om cancer utöver onlineinformation i textformat som finns 
på webbplatsen. Studien undersökte hur stor återberättelsen av information var för personer med 
lungcancer, jämförelse mellan personer yngre än 65 och personer äldre än 65 år gjordes. Den 
audiovisuella informationen resulterade i högre återberättande av informationen än den i textformat 
(p<0.001). Äldre personer kunde återberätta korrekt information i lägre utsträckning (p=0.027) än 
yngre personer (Bol et al., 2013). 

Kvalitet i vården 
Personalperspektivet 
Studien av van den Berg et al. (2016) visade att användning av e-hälsa inom vården resulterade i ökad 
kvalitet i form av tendenser till minskning av utmattning (p=0.0369), ångest och depression (p=0.0555) 
bland vårdpersonalen samt signifikant ökning av vårdpersonalens känsla av självförmåga (p=0.0078).  
I en studie av Sheeran et al. (2011) där e-hälsoteknik tillämpades i hemmet för att ge vård till personer 
med depression rapporterade även vårdpersonalen sina upplevelser angående användandet av e-
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hälsotekniken, där 90 % ansåg tjänsten lätt att tillämpa och 70 % upplevde förbättrad vård och resultat 
av depressionsvården. Sekretessen och integriteten bibehölls enligt 90 % av vårdpersonalen vid 
användandet av tekniken, men även vårdpersonalen (71 %) upplevde vissa tekniska problem. I Wang 
och Biedermans studie (2012) visade sig tekniken vara till hjälp för personalen då det observerades en 
signifikant (p<0.001) skillnad mellan att använda sig av en elektronisk läkemedelslista istället för i 
pappersform när det gäller felmedicinering. 
 
Nöjdhet med tekniken 
I studien av Sheeran et al. (2011) rapporterade även de vårdsökande personerna hög nivå av acceptans 
och tillfredsställelse. Undersökningen gav resultat som visade möjligt genomförande och villighet att 
använda tjänsten igen. 48 personer deltog i studien, varav 83 % rapporterade att de var nöjda eller 
mycket nöjda. Majoriteten av deltagarna angav sig bli snabbt bekanta med tekniken (78 % inom en vecka 
och 84 % inom två veckor). Det var 58 % som ansåg att förbättring av vården skedde genom tillämpning 
av tekniken och 82 % var villiga att använda den igen. Merparten av deltagarna (94 %) ansåg även att 
sekretessen och integriteten bibehölls vid användandet av tekniken. Dock rapporterades upplevelse av 
tekniska problem av 72 % av deltagarna. Det fanns deltagare som inte var nöjda med e-hälsotekniken 
(n=4; 8 %). Orsaker till missnöjdhet var bland annat motstånd mot att använda teknik för att diskutera 
depression och sina känslor (Sheeran et al., 2011). 
 
Behandlingsvaraktighet 
Personer som fick vård och medicinska tjänster från sin demensklinik via telemedicin hade betydligt 
längre uppföljningstid (26,6 månader) i jämförelse med personer med demenssjukdom som besökte 
kliniken på plats (14,6 månader) (p<0.001).  Lägre ålder (p=0.016), lägre grad av kognitiv nedsättning 
(p<0.001) samt användning av telemedicin (p<0.001) var signifikanta faktorer som förutsåg 
långtidsbehandling. Tillgången till telemedicin visade sig vara en faktor som gynnsamt påverkar 
behandlingsvaraktigheten. Telemedicin kan därför vara användbart för personer med demens som har 
begränsad åtkomst till demenskliniker (Cheong, Lim, Jang & Jhoo, 2015). 
 
Hjälpmedel vid bedömning 
Tillämpning av smartsystem utformat för inkontintensbyte för personer med demenssjukdom inom 
äldreomsorg och sjukhus har efter en veckas försöksperiod gett positivt resultat enligt Wai et al. (2008). 
Systemet detekterade under första veckan 7 av 14 fall (50 %). Även Yu, Hailey, Fleming och Traynor 
(2014) studerade kontinensbedömning på ett äldreboende med hjälp av ett telemonitorsystem. 
Resultatet visade signifikanta skillnader såsom minskning av urin i inkontinenshjälpmedlet (p=0.015), 
ökat antal toalettbesök (p=0.001), ökat antal lyckade toalettbesök (p=0.001) samt ökad adherence för 
vårdplanen (p=0.033). 

Sjukhusvistelser och dödsfall 
Kortare vårdtid och färre återinläggningar 
Studien gjord av van den Berg et al. (2016) visade att användning av e-hälsa, i form av en 
mobilapplikation med ett träningsprogram, ledde till att personer som hade drabbats av stroke hade nio 
dagars kortare vårdtid (p=0.046) och signifikant färre återinläggningar under en tolvmånadersperiod 
(p<0.05). I en studie gjord av Lopez-Villegas et al. (2016) minskade antalet sjukhusvistelser för äldre 
personer med pacemaker med 27 % (p<0.001) då ett telemonitorsystem användes för övervakning av 
pacemakerns funktion och eventuella arytmier. 
 
Färre sjukhusinläggningar och dödsfall 
Med ett telemonitorsystem, tillsammans med telefonsupport, har även överlevnad och antal 
sjukhusinläggningar under en sexmånadersperiod av äldre personer med hjärtinfarkt mätts i en studie 
av Pedone, Rossi, Cecere, Costanzo och Antonelli Incalzi (2015). Resultatet visade att av de 28 personer 
som lades in på sjukhus ingick 8 personer i interventionsgruppen (29 %), och av de 10 dödsfall som 
inträffade ingick 3 personer i interventionsgruppen (30 %). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet var att undersöka effekten av e-hälsa för äldre personer, vilket gjordes genom en litteraturöversikt. 
Litteraturöversikter används för att beskriva kunskapsläget inom ett område och är en bra metod för att 
upptäcka brister och luckor i befintlig forskning så att vidare forskning kan ske (Knopf, 2006; Thomas 
& Hodges, 2010). Denna litteraturöversikt omfattade dock inte all tillgänglig litteratur i ämnet då det 
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fanns exklusionskriterier såsom ålder och tid för publicering, och generaliserbarheten kan därmed 
minska (Daniel, 2012). 
 

Vid valet av teoretisk utgångspunkt fanns det utöver adherence ett nyare begrepp med liknande 
innebörd, nämligen concordance. Där ligger fokus mer på relationen och jämlikheten mellan 
vårdpersonal och den vårdsökande personen (McKinnon, 2013). Detta är dock svårt att mäta, och anses 
vara mer ospecifikt och svårare att använda sig av inom vetenskaplig analys (Horne et al., 2005). Därför 
valdes begreppet adherence som teoretisk utgångspunkt. 
 

Vid artikelsökningen användes tre olika databaser för att kunna ge en bredare variation av artiklar 
(Dochartaigh, 2007). Den första sökningen i de tre databaserna resulterade i 77 artiklar, och en manuell 
granskning gjordes för att inte riskera att missa någon relevant artikel. Efter de två urvalen var det dock 
endast sju artiklar kvar, vilket ledde till en ny sökning med utökade sökord. Artiklarna lästes, granskades 
och analyserades först enskilt, för att sedan jämföras och sammanställas tillsammans, något som ökar 
reliabiliteten (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Tanken var från början att använda 
artiklar som innehöll samma instrument, för att lättare kunna jämföra varje del (Drew, Hardman & 
Hosp, 2008), dock gjorde det begränsade urvalet att detta inte var möjligt. Detsamma gällde åldern på 
deltagarna i de artiklar som inkluderades i resultatet. Ursprungligen skulle endast artiklar med deltagare 
äldre än 65 år inkluderas, men på grund av det begränsade urvalet inkluderades artiklar med blandade 
åldrar där det fanns minst en grupp med personer äldre än 65 år. I dessa fall inkluderades endast 
resultatet för grupperna med personer äldre än 65 år i litteraturöversikten. En styrka var att utav 16 
artiklar hade 14 stycken visat signifikans genom p-värde. De två andra artiklarna visade effekten genom 
procent. 
 

I den större delen av artiklarna var majoriteten av deltagarna kvinnor samt lågutbildade. Det kan ha 
påverkat resultatet då urvalet var relativt homogent, däremot var även andra grupper representerade, 
vilket minskar risken. Att majoriteten av deltagarna var kvinnor samt lågutbildade kan dock även ses 
som en styrka då det är en relevant population för detta ämne. Det är en population som behöver 
inkluderas i forskning kring e-hälsa eftersom det är särskilt viktigt att fokusera på de med lägre 
socioekonomiska förutsättningar. Majoriteten av studierna var från Europa och Asien, dock fanns det 
även studier från USA och Australien, vilket kan ses som en styrka då det ger en överförbarhet för stora 
delar av världen. Tanken var att även inkludera artiklar från Sverige, men urvalet efter artikelsökningen 
var sparsamt och efter kvalitetsgranskningen inkluderades ingen av dem. Då det finns en vision om att 
Sverige ska vara bäst i världen på att använda e-hälsa år 2025 är det problematiskt att det inte finns ett 
större antal artiklar inom detta område, men en styrka kan dock ses i att de studier som inkluderades 
har utförts i länder där den tekniska utvecklingen är på jämförbar nivå med Sverige. 
 

En av underkategorierna i resultatet var Personalperspektivet vilket i sig inte svarade på syftet i första 
hand. Däremot inkluderades kategorin då den indirekt svarade på syftet eftersom förbättringar för 
personalen innebar en positiv effekt för den äldre personens hälsa.  

Resultatdiskussion 
Huvudfyndet i resultatet var att e-hälsa i olika former hade positiv effekt på äldre, i form av förbättrad 
hälsa, förbättrad kognitiv förmåga, ökad delaktighet, ökad kvalitet i vården samt minskat antal 
sjukhusvistelser och dödsfall. Resultatet visade även att användbarheten var hög och att trots de 
åldersrelaterade nedsättningar som kan uppstå (Houde & Huff, 2003; Pattison & Stedmon, 2006) 
innebar e-hälsa flertalet positiva effekter. E-hälsa visade sig till och med kunna motverka fysiska och 
kognitiva nedsättningar och istället leda till en förbättring av dessa. Detta kan bero på att de äldre fick 
mer tillgänglig vård och fick chansen att öva upp sina fysiska och kognitiva förmågor på ett enklare sätt, 
till exempel genom videosamtal, mobilapplikation eller telefonsamtal. Det kan även bero på att det blir 
lättare att hitta information och att få svar på sina frågor och funderingar genom regelbunden 
uppföljning och kontakt med sjukvården, vilket i sin tur ökar möjligheten att vara delaktig i sin vård.  
 

Ökad tillgänglighet var en av de stora faktorerna till att e-hälsa uppgavs vara positivt. Bland annat 
rapporterades färre sjukhusbesök vilket innebär minskade restider, och de äldre kunde istället få tillgång 
till vård i hemmet. Den ökade tillgängligheten ledde till ökad delaktighet och ökad kontakt mellan 
vårdpersonal och den äldre personen. Ökad delaktighet och samarbete med vårdpersonal är en del av 
adherence (Bissonnette; 2008; DiMatteo, 2004; Vermeire et al., 2001), vilket innebär att e-hälsa leder 
till en ökning av detta. Förutom färre sjukhusbesök visade det sig även att e-hälsa kan leda till minskad 
risk för vårdskador och dödsfall, något som stämmer överens med tidigare forskning (Fischer et al., 
2014; Kwankam, 2004). Detta observerades även från personalens sida, bland annat då felmedicinering 
minskade med hjälp av en elektronisk checklista. Att färre sjukhusinläggningar minskade risken för 
vårdskador och dödsfall kan även bero på att risken för att den vårdsökande personen drabbas av bland 
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annat urinvägsinfektion (som vanligtvis är kateterassocierad), blodinfektion (vanligtvis från 
intravaskulära infarter såsom PVK:er) samt lunginflammation är högre när personen är inlagd på 
sjukhus än när personen är hemma, vilket även stöds av tidigare forskning (Burke, 2003; Cimiotti, 
Aiken, Sloane & Wu, 2012). 
 

I linje med tidigare forskning (Dahlgren et al., 2017; Etchemendy et al., 2011; Nahm et al., 2008; 
Wilkowska, Ziefle & Alagöz, 2012; Xie, 2011) visade sig även upplevelsen av e-hälsa vara mestadels 
positiv bland äldre, vilket ledde till ökad adherence. Detta kan bero på den ökade delaktigheten e-hälsa 
ger samt att den vårdsökande personen med hjälp av den information som finns mer tillgänglig har en 
större möjlighet att påverka och ta egna beslut. Dock uppgav vissa ett missnöje med tekniken, något som 
bland annat kan bero på okunskap, tekniska problem eller funktionsnedsättningar. Detta kan – och bör 
– förbättras genom att anpassa e-hälsotjänsten för de äldre (Chun & Patterson, 2012; Etchemendy et 
al., 2011; Fischer et al., 2014), göra den rolig att använda (Eysenbach, 2001) samt göra den visuellt 
tilltalande med syfte att öka känslan av självförmåga (Essery, Kirby, Geraghty & Yardley, 2017). Detta 
kan göras genom att ha ett anpassat och enkelt språk, bilder som förtydligar budskapet samt ljud för att 
underlätta användningen av teknik (Kreps & Neuhauser, 2010), och exempel på hjälpmedel kan vara 
syntolkning, skärmläsare och förstoringsprogram. När det gäller vårdpersonal upplevde även vissa av 
dem tekniska problem, men den stora majoriteten uppgav att e-hälsa var positivt och ledde till 
förbättringar för dem. 
 

Typen av intervention som användes mest var videosamtal och system för övervakning följt av 
telefonkontakt. Att videosamtal var den intervention som användes mest kan bero på att det är ett bra 
alternativ till att träffas personligen då den icke-verbala kommunikationen med bland annat 
ansiktsuttryck och kroppsspråk bibehålls, något som är viktigt för att öka förtroendet mellan 
vårdpersonal och den vårdsökande personen (Lange, 2016). Med hjälp av videosamtal kan även kliniska 
tecken observeras, och vårdpersonal kan därför använda sig av videosamtal för att undersöka, 
diagnosticera och bedöma den vårdsökande personens tillstånd (West, 2012). Ovanstående 
interventioner bidrog även till ökad tillgänglighet, både när det gäller hälsoinformation och vård 
(Lubberding et al., 2015), och eftersom de även innebar minskade sjukhusvistelser innebär det en ökad 
kostnadseffektivitet (Finkelstein, Speedie & Potthoff, 2006; McWilliams et al., 2016; Southard, 
Southard & Nuckolls, 2003). Detta är gynnsamt på flera nivåer; den vårdsökande personen kan spara 
pengar på minskade reskostnader och besök, vårdgivare kan minska på onödiga resurser och nationellt 
kan e-hälsa leda till ökad folkhälsa och därmed kan de välfärdspengar som då inte längre behövs inom 
vården istället användas till annat i samhället. 
 

Slutsatser 

E-hälsa visade sig ha positiv effekt för äldre personer. De fysiska och kognitiva nedsättningar som kan 
ske i samband med ökad ålder kan med hjälp av e-hälsa minska och förbättras och de äldre personernas 
delaktighet i sin vård samt kvaliteten i vården visade sig öka. Därför är det viktigt att implementera e-
hälsa i en vidare omfattning, vilket innebär att visionen om att Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda e-hälsa och digitalisering inom vården är värdefull. För att e-hälsa ska börja användas i en 
vidare omfattning bör det uppmärksammas och uppmuntras redan i vårdutbildningen. På så sätt ökar 
kunskapen om e-hälsa och dess effekter, vilket kan leda till att användningen ökar. Klinisk användning 
av e-hälsa kan bland annat ske i form av telefonuppföljningar, videosamtal samt internetbaserad vård 
och information, något som ökar tillgängligheten för de äldre personerna då antalet onödiga resor och 
besök minskar. Avståndet till vårdgivare spelar då mindre roll, vilket är positivt eftersom det annars kan 
bidra till ojämlikhet inom vården. En annan positiv effekt av e-hälsa är att kostnadseffektiviteten ökar. 
Från de äldre personernas perspektiv sparar de pengar på färre återinläggningar, besök och resor till 
och från sjukhus. Vidare förbättras äldre personers hälsa, och med hjälp av bland annat internetbaserad 
information kan de på ett enklare sätt bli delaktiga i sin vård. Därför kan och bör e-hälsa användas i 
samtliga nivåer av vården; under utbildningen, på sjukhus och vårdcentraler, i kommuner och regioner 
samt nationellt såväl som internationellt. 
 

Vidare forskning inom detta område bör ske. I Sverige behövs det då utbudet av artiklar var litet samt 
för att kunna nå visionen om e-hälsa på ett evidensbaserat sätt. Internationellt, vilket även innefattar 
Sverige, behövs det vidare forskning för att antalet äldre blir fler och kostnaderna ökar samt att tekniken 
ständigt är under utveckling. 
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Bilaga 1 

Nedan redovisas de artikelsökningar som har gjorts och vad de gav för resultat. Urval 1 består av de 
artiklar vars abstract var relevant utifrån syftet och urval 2 består av de artiklar som senare gick igenom 
kvalitetsgranskningen och blev en del av denna litteraturöversikt. I detta steg sållades totalt 52 artiklar 
bort. I den första sökningen i varje databas användes även synonymer till de ord som är med i tabellerna. 

 

Sökschema CINAHL 
 

Sökord Begränsningar Antal träffar Urval 1 Urval 2 Dubletter 
E-health AND health 
AND effect* AND 
patient* AND old* 

2008-2017, 
abstract, 
engelska 

36 11 2 0 

(E-health OR 
telemedicine)  
AND health AND 
effect* AND patient* 
AND old* 

2008-2017, 
abstract, 
engelska 

22 9 5 0 

 
 
 

Sökschema Medline 
 

Sökord Begränsningar Antal träffar Urval 1 Urval 2 Dubletter 
E-health AND health 
AND effect* AND 
patient* AND old* 

2008-2017, 
abstract, 
engelska 

25 7 2 1 

 
 
 

Sökschema PsycINFO 
 

Sökord Begränsningar Antal träffar Urval 1 Urval 2 Dubletter 
E-health AND 
health AND effect* 
AND patient* AND 
old* 

2008-2017, 
abstract, 
engelska 

16 9 3 0 

(E-health OR 
telemedicine)  
AND health AND 
effect* AND 
patient* AND old* 

2008-2017,  
abstract, 
engelska. 

54 32 4 0 



 

 
 

Bilaga 2 

Resultatmatris 
 

Studie Urval Intervention Vad studerades? Instrument Effekter 
Bol et al.  
 
2013  
 
Nederländerna  
 
 

169 deltagare 
(59 % män, 41 
% kvinnor) 

En studie med faktoriell design där en 
webbsida under fyra månader 
presenterade cancerrelaterad 
information på tre olika sätt; med 
endast text, text med icke-personlig 
video och text med personlig video.  

1. Återberättandet av 
korrekt information  
2. Personers nöjdhet 
med webbsidan 
 

1. The Netherlands 
Patient Information 
Recall Questionnaire.  
2. Website 
Satisfaction Scale 
(WSS).  

1. Vid audiovisuell information 
ökade återberättandet av korrekt 
information (p<o.001).  
2. Vid audiovisuell information 
ökade förståelsen (p=0.002), 
webbsidans attraktivitet 
(p=0.008) och upplevt 
emotionellt stöd från webbsidan 
(p=0.012).   

Bol et al. 
 
2015  
 
Nederländerna  

440 deltagare 
(54 % män, 46 
% kvinnor) 

En studie med faktoriell design där en 
webbsida presenterade information 
om behandling på olika sätt; 
audiovisuellt, endast textformat samt 
personligt och formellt format. 
Personer med lungcancer fick tillgång 
till informationen. 

Mängd korrekt 
återberättande av 
information samt 
bästa 
presentationssätt.  

Netherlands Patient 
Information Recall 
Questionnaire. 

En kombination av audiovisuell 
och personlig information ökade 
återberättandet (p=0.01).  

Böhme et al. 
 
2011  
 
Tyskland  

259 deltagare 
(73 % män, 27 
% kvinnor) 

Ett förebyggande program bestående 
av telefonrådgivning angående fysisk 
aktivitet, närings- och vätskeintag 
samt adherence för medicinintag gavs 
till personer med kronisk hjärtsvikt 
under sex månader.   
 

1. Upplevd hälsa 
2. Upplevd fysisk 
nedsättning 
3. Uppvisade 
symtom för 
hjärtsvikt 
 

1. Perceived Health 
Score. 
2. Kansas City 
Cardiomyopathy 
Questionnaire 
(KCCQ). 
3. Symptom Score 

1. Högre upplevd hälsa efter sex 
månaders telefonrådgivning 
(p<0.001).   
2. Minskning av fysisk 
nedsättning (p=0.006).  
3. Förbättring av symtom 
(p<0.001). 

Cheong et al.  
 
2015  
 
Sydkorea  

427 deltagare 
(28 % män, 72 
% kvinnor) 

Interventionen bestod av ett 
videosamtalssystem där personer 
boende på landsbygden med 
demenssjukdom kunde få kontakt med 
specialistläkare. Personen fick på sin 
vårdcentral råd om vård och 
behandling under fem år och åtta 
månader. 

1. Behandlings-
varaktigheten 
2. Faktorer som 
förutsäger långsiktig 
behandling 

1. Antal dagar från 
studiestart till 
slutgiltig uppföljning.  
2. Clinical Dementia 
Rating (CDR). 

1. Signifikant längre 
behandlingstid för 
interventionsgruppen (p<0.001).  
2. Lägre ålder (p=0.016), lägre 
CDR (p<0.001) och användning 
av telesystem (p<0.001) var 
signifikanta faktorer som 
förutsäger långsiktig behandling. 



 

 
 

Choi & Kim  
 
2014  
 
Sydkorea  

49 deltagare 
(35 % män, 65 
% kvinnor) 

En studie med kvasiexperimentell 
design där äldre personer med 
hypertoni gavs tillgång till ett 
e-hälsosystem i hemmet i åtta veckor. 
Systemet bestod av övervakning av 
blodtrycket samt rådgivande 
videosamtal två gånger i veckan. 
 
 

1. Blodtrycket 
2. Depression 
3. Hälsosam livsstil 

1. Personen mätte 
blodtrycket själv i 
hemmet. 
2. The Geriatric 
Depression Scale.  
3. Healthy Lifestyles 
& Lifestyle Behavior. 

1. Jämfört med kontrollgruppen 
hade interventionsgruppen 
signifikant minskning av 
systoliska blodtrycket (p=0.003), 
men ingen signifikant skillnad i 
det diastoliska trycket (p=0.101). 
Det skedde dock en minskning av 
både det systoliska (p=0.001) och 
det diastoliska (p=0.028) 
blodtrycket.  
2. Minskning av depression i 
interventionsgruppen jämfört 
innan och efter interventionen 
mättes (p=0.021).   
3. Ökad hälsosam livsstil i form av 
ökad mängd god sömn (p=0.012) 
och ökad stresshantering 
(p=0.036) 

de Cola et al. 
 
2016 
 
Italien 

18 deltagare 
(33 % män, 67 
% kvinnor) 

Longitudinell studie där ett 
telehälsosystem med övervakning av 
vitala parametrar, neurologisk och 
psykologisk telerådgivning varje vecka 
samt videosamtal gavs i 12 månader på 
ett dagcenter. Vårdpersonal kunde när 
som helst kontrollera personens data 
och tillstånd. 
 
 

1. Effekten av 
telehälsosystemet 
2. Upplevt 
hälsotillstånd 
3. Vårdtyngden 
4. Användbarheten 
av systemet 

1. ADL-status, IADL, 
Geriatric, Brief 
Psychiatric Rating 
Scale (BPRS). 
2. Veckovis 
bedömning genom 
en 10-punktsskala. 
3. Caregiver Burden 
Inventory (CBI) 
questionnaire. 
4. System Usability 
Scale (SUS). 

1. Försämring gällande ADL 
(p=0.01) och IADL (p=0.02). 
Minskning (p=0.001) av psykiska 
symtom (BPRS). 
2. Upplevt hälsotillstånd 
förbättrades (p<0.01). 
3. Vårdtyngden minskade 
(p<0.001) 
4. Hög effektivitet och 
tillfredsställelse (68 poäng = över 
genomsnittet).  

Kim et al. 
 
2017 
 
Sydkorea 

188 deltagare 
(28 % män, 72 
% kvinnor) 

En icke blindad studie där personer 
med demenssjukdom boende på 
landsbygden kunde få kontakt med 
specialistläkare på sin vårdcentral via 
ett videosamtalssystem. Därmed fick 
de ett uttalande angående 
rekommenderad vård och behandling 
under fem år och åtta månader.  

Kognitiv förändring 
över tid. 
 
 

Mini-Mental State 
Examination 
(MMSE). 
 

Ingen signifikant skillnad mellan 
interventionsgrupp och 
kontrollgrupp gällande MMSE 
(p=0.314). Däremot lägre kognitiv 
nedsättning för personer med 
mild demenssjukdom i 
interventonsgruppen (p=0.049). 



 

 
 

Lopez-Villegas 
et al. 
 
2016 
 
Spanien 

82 deltagare 
(78 % män, 22 
% kvinnor) 

Kontrollerad, icke-randomiserad 
studie där ett telemonitorsystem i 
hemmet skickade information till 
sjukhusets auktoriserade läkare för att 
följa upp personer med pacemaker i 
tolv månader efter implantationen. 
 

1. Hälsorelaterat 
välbefinnande 
2. Funktionell 
kapacitet 
3. Andel 
biverkningar, 
sjukhusvistelser, 
fibrillationsepisoder, 
uppföljningsbesök 
och dödsfall. 

1. EQ-5D Visual 
Analog Scale. 
2. Duke Activity 
Status Index (DASI). 
3. Forskargruppen 
granskade journaler 
för att identifiera 
biverkningar. 

1. Signifikant förbättring gällande 
hälsorelaterat välbefinnande 
(p<0.001). 
2. Förbättrad funktionell 
kapacitet (p=0.007). 
3. Minskat antal sjukhusvistelser 
(p<0.001) och ökat antal tidiga 
upptäckter av förmaksflimmer 
(p=0.297). 

Mochizuki-
Kawai et al. 
 
2008 
 
Japan 

11 deltagare 
(kön anges ej) 

Videosamtal i hemmet gavs till sex 
personer varav tre personer med 
demenssjukdom. Samtalen var 
semistrukturerade, med två volontärer 
utan särskild utbildning, och innehöll 
slutligen ett quiz. Totalt tre sessioner 
gavs över två veckor, med en timme 
per session. 

Om personernas 
verbala förmåga 
förbättras vid 
upprepade 
videosamtal. 

Word Fluency Test 
(WFT). 

Förbättring av den verbala 
förmågan visades (p=0.05). 

Pedone et al. 
 
2015 
 
Italien 

90 deltagare 
(39 % män, 61 
% kvinnor) 

En randomiserad studie där 
interventionen innefattade ett 
telemonitorsystem som bestod av en 
smarttelefon som var uppkopplad till 
mätinstrument (blodtrycksmätare, 
personvåg och pulsoximeter). 
Påminnelser om planerade mätningar 
utfördes, data skickades till behörig 
geriatriker som dagligen utvärderade 
mottagen data och telefonkontakt vid 
nya symtom skedde. Interventionen 
var pågående under sex månader. 

1. Aktivitetsförmåga i 
det dagliga livet 
2. Grad av hjärtsvikt 
3. Komorbiditet 
4. Antal 
sjukhusinläggningar 
5. Antal dödsfall 

1. ADL-status. 
2. NYHA-
klassificering. 
3. Cumulative Illness 
Rating Scale (CIRS). 
4. Antal 
sjukhusinläggningar 
dokumenterades 
under sex månader. 
5. Antal dödsfall 
dokumenterades 
under sex månader. 

1. Förbättrad ADL-status i 
interventionsgruppen (p=0.01) 
2. Ingen skillnad gällande NYHA-
klasser (p>0.99) 
3. Ingen skillnad gällande 
komorbiditetspoäng (p=o.70) 
4. Av de totalt 28 personer som 
lades in på sjukhus ingick 8 
stycken i interventionsgruppen 
(29 %) 
5. Av totalt 10 dödsfall ingick 3 av 
personerna i 
interventionsgruppen (30%) 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Sheeran et al. 
 
2011 
 
USA 

48 deltagare 
(38 % män, 62 
% kvinnor) 

Experimentell studie där 
interventionen bestod av ett system 
som i minst tre veckor användes i 
hemmet av personer med depression. 
Genom systemet fanns kontakt med 
professionell vårdpersonal och det gav 
information om depressionssyndrom, 
adherence till antidepressiva 
läkemedel samt biverkningar. 

Effekten av systemets 
tillämpning. 
 

Patient Health 
Questionnaire 
[PHQ]-9. Structured 
Clinical Interview for 
DSM-IV (SCID) före 
och efter 
interventionen. 
Hamilton Depression 
Rating Scale 
(HDRS). Patienters 
och vårdpersonals 
undersökning av 
tillfredsställelsen av 
systemet. 

Av de 48 deltagarna rapporterade 
83 % hög tillfredsställelse av 
systemet. Av de 7 
sjuksköterskorna rapporterade 90 
% att tillämpningen av systemet 
var lätt. 70 % ansåg att 
depressionsresultatet 
förbättrades. 

Van den Berg 
et al.   
 
2016  
 
Australien  
 

63 deltagare 
(36 % män, 64 
% kvinnor) 

Interventionen omfattades av ett åtta 
veckors träningsprogram via en 
mobilapplikation för personer som 
drabbats av stroke.   

1. Effekten av 
träningsprogrammet 
2. ADL-status 
3. Längden på 
sjukhusvistelsen 
4. Självförmåga utan 
att öka 
vårdpersonalens 
börda 

1. Stroke Impact 
Scale.  
2. Nottingham 
Extended ADL.  
3. Antal 
återinläggningar de 
första tolv 
månaderna.  
4. Hospital Anxiety 
and Depression 
Scale, General Self-
Efficacy Scale och 
Fatigue Severity 
Scale.  

1. Ökad rörlighet (p=0.06) 
2. Förbättrad ADL-status 
(p=0.0118) 
3. Minskat antal återinläggningar 
(p=0.0432) 
4. Högre självförmåga hos 
vårdpersonal   
(p=0.0072) 

Wai et al. 
 
2008 
 
Singapore 

1 deltagare 
(kön anges ej) 

Interventionen bestod av en sensor 
som placerades i inkontinensskyddet 
hos en person med urininkontinens. 
Sensorn skulle under en veckas tid 
detektera när skyddet blivit blött och 
då signalera till äldreboendets 
vårdpersonal så att byte av skydd 
kunde ske. 
 

Antal gånger sensorn 
upptäckt behov av 
byte. 

Vårdpersonal gjorde 
rutinmässiga 
kontroller av 
bytesbehov och 
jämförde med antal 
detekterade fall 
under en veckas tid. 

Sensorn detekterade 7 av 14 fall 
där behov av att byta 
inkontinensskydd fanns (50 %). 

 



 

 
 

Wang & 
Biederman   
 
2012  
 
USA  
 

64 deltagare 
(kön anges ej) 

Interventionen bestod av en 
elektronisk läkemedelschecklista på 
sjukhus för äldre personer som tog fem 
eller fler läkemedel. Sjuksköterskorna 
intervjuade personerna angående 
läkemedelsintag och dokumenterade 
sedan i både pappersform och 
elektroniskt under sex veckors tid. 

Antalet 
felmedicineringar. 

Dokumentationerna i 
pappersform och de 
elektroniska 
dokumentationerna 
gällande läkemedel 
jämfördes med 
sjukhuset befintliga 
läkemedelssystem. 
Genom poängsystem 
identifierades 
medicineringsfel, t ex 
felaktig dos eller 
läkemedel som 
saknades på 
läkemedelslistan. 

Minskat antal 
medicineringsfelspoäng vid 
användning av elektronisk 
läkemedelschecklista (p<0.001).  

Weinstock et 
al. 
 
2011 
 
USA 

1654 deltagare 
(37 % män, 63 
% kvinnor) 

Interventionen bestod av videosamtal i 
hemmet med diabetesutbildare var 
fjärde till var sjätte vecka. 
Interventionen genomfördes hos 
personer med diabetes under fem år. 
Personerna fick ladda upp sina tagna 
glukosvärden och blodtrycksvärden,  
tillgång till webbaserad utbildning 
inom diabetes gavs och individuella 
mål sattes. 
  

1. HbA1c 
2. BMI 
3. Antal 
glukosmätningar 

1. Årligt blodprov 
2. Räknas ut med 
hjälp av vikt och 
längd 
3. Observation av 
antal uppladdningar 
av glukosvärden 

1. Interventionsgruppen hade 
lägre HbA1c (p=0.001) 
2. BMI var inte associerat med 
HbA1c-värdet (p>0.05) 
3. Fler uppladdade glukosvärden 
resulterade i lägre HbA1c 
(p=0.016) 

Yu et al. 
 
2014 
 
Australien 

31 deltagare 
(22 % män, 78 
% kvinnor) 

En longitudinell studie där 
interventionen bestod av ett 
telemonitorsystem med utformad 
sensor som placerades i 
inkontinensskydd och sedan under 72 
timmar fjärrövervakade 
urininkontinenshändelser för äldre 
personer inom äldreomsorgen. 

1. Urinmängd vid 
inkontinenstillfälle 
och episoder av 
urininkontinens 
2. Antal gånger 
personen fick hjälp 
med att använda 
toaletten 

1. Vårdpersonal 
vägde de förbrukade 
inkontinensskydden 
(subtraherat med 
vikten av ett torrt 
inkontinensskydd). 
Systemet 
registrerade 
automatiskt data. 
2. Mätning av antal 
assisterande 
toalettbesök under 
72 timmar 

1. Reducerad urinmängd i 
inkontinensskydden och 
minskade antal 
urininkontinensepisoder 
(p=0.015) 
2. Ökat antal toalettbesök 
(p<0.001) 
 



 

 
 

Bilaga 3 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 
 

Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja  Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är   Ja  Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete?  Ja Nej  
 
Är urvalet beskrivet?   Ja  Nej  
 
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt granskning. 
Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja  Nej  
(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja  Nej  

Beskrivs datainsamlingen?   Ja  Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/   Ja  Nej 
ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i diskussionen? 
    Ja  Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?   
    Ja  Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen? 
    Ja  Nej  

 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 
 

Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
 
Deltagarkarakteristika  
Antal………………………     
Ålder…………………......     
Man/Kvinna……………     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
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