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Abstract 

Introduction. The current age structure in Sweden is changing. At the same time, life 

expectancy is increasing in many parts of the world. This will lead to greater demands of 

accessible care resources and its application. Well implemented communication is 

paramount when the healthcare system is as information-intensive as it is. For 

maintenance of good healthcare, demands will be set on new kinds of services. With 

eHealth, information and healthpromotion through communication-based technology, 

healthcare can be performed efficiently with secure output within the healthcare sector. 

Aim. The aim of this study was to examine challanges for health professionals in the 

process of patient care through care at a distance. Method. An empirical study of six (6) 

people was conducted by semistructured interviews. Result. Indicated result show a 

result of the need of eHealth within the current use of healthcare, and that the 

technology can be of comparable quality to physical meetings. However, technical 

solutions should be seen as a complement within healthcare, and not as a substitute of 

physical interaction. Conclusion. eHealth services is not something that will become 

relevant within a timeperiod of ten to fifteen years. It is a currently usable service that 

can be established to be of comparable quality to the person-centered care the nursing  

profession is striving for. 
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Abstrakt 

Indroduktion. Den nuvarande Svenska åldersstrukturen håller på att förändras 

samtidigt som den förväntade livslängden ökar i många delar av världen. Detta kommer 

att ställa större krav på tillgängliga vårdresurser och dess tillämpning. God 

kommunikation mellan olika aktörer är av största vikt då vården är 

informationsintensiv. För att upprätthålla god vård kommer krav att ställas på nya 

tjänster. Med eHälsa, informations och hälsofrämjande insatser genom 

kommunikationsbaserad teknik, kan vården utföras effektivt med säkerställda insatser 

inom vård- och omsorgssektorn. Syfte. Syftet med denna studie var att undersöka 

utmaningar för vårdpersonal i arbetet med patientmöten via vård på distans. Metod. En 

empirisk studie utfördes och sex (6) personer intervjuades med en semistrukturerad 

intervjuform. Resultat. Resultat visar på ett behov inom vården av eHälsa och att 

tekniska lösningar kan ha en jämförbar kvalité med fysiska möten. Tekniska lösningar 

borde dock ses som ett komplement inom vården, och inte som en ersättning till fysiska 

möten. Konklusion. eHälsotjänster är inte någonting som kommer att bli aktuellt om 

först tio eller femton år, utan det är idag en brukbar tjänst som kan konstateras vara 

jämförbar med den personcentrerade vård sjuksköterskor arbetar efter. 

 
Nyckelord - eHälsa, IKT, telemedicin, distanskommunikation, personcentrerad vård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förord 

Till att börja med ska ett stort tack gå till Carljohan Orre, som med järnfast handledning 

väglett oss med engagemang och glatt humör. Tacksamheten ska även sträckas ut till 

alla intervjudeltagare, vars medverkan och positiva inställning gjort den här studien 

möjlig. Slutligen ett stort tack till våra vänner och familjer som stöttat oss.   
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1. Vård via Telemedicin 

1.1 Bakgrund  
En åldrande befolkning samt ett ökat vård- och rehabiliteringsbehov ställer större krav 

av vårdresurser (Wikman 2012, 26). Ett sätt att möta denna situation är tillämpning av 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) och eHälsotjänster. IKT inom hälso- 

och sjukvård inkluderar flera begrepp som telemedicin, telenursing, 

distansöverbryggande teknik och eHälsa.  

Telemedicin definieras som vård på distans, vilket inkluderar diagnos, 

behandling, konsultation och utbildning av patienter med stöd av teknik. Ett begrepp 

som växt fram är telenursing som syftar till att fånga sjuksköterskors användning av IKT 

för genomförande av omvårdnad på distans. Det vill säga att sjuksköterskor möter 

vårdtagarbehov genom olika former av teknikstöd som webbaserade system och 

videokommunikation (Lindberg 2013, 180-181). Distansöverbryggande teknik definieras 

av kommunikation över distanser genom Internetbaserade och tekniska lösningar. 

Tidigare benämnt IT i vården, är termen eHälsa införd under nittiotalet (Mitchell 2000, 

2) och beskrivs som ett paraplybegrepp för användandet av informations och 

hälsofrämjande insatser genom kommunikationsbaserad teknik inom divisioner av 

hälso- och sjukvårdstjänster. Den populära definitionen eHälsa är fastställd av WHO 

och innefattar patientvård, forskning, sjukdomsspårning, utbildning av arbetskraft och 

övervakning av allmänhetens hälsa (Who, 13).  

2014 slog ‘Federation of State Medical Boards fast att konsultationer via 

telemedicin mellan vårdpersonal och patient är ekvivalent till fysisk konsultation, 

således interaktion skedde via videokonferens. Telemedicin kommer därmed att vara av 

stort intresse inom en snar framtid (Moorhead 2014). 2010 antogs en nationell strategi i 

Sverige för eHälsa vilket innefattade hanteringen av patientuppgifter och står under 

Patientdatalagen. Dess övergripande syfte är för att förbättra informationshanteringen i 

vård- och omsorgssektorn där fokus ligger på införande och användning, snarare än 

utveckling av teknik (Socialdepartementet 2010, 7-40). En ny patientdatalag (SFS 

2014:821) trädde i kraft den första januari 2015. Den slår fast att patientdatalagens syfte 

är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Lagen förtydligar att invånare får möjlighet att välja 



 
 

Sida 2 av 32 

utförare av offentligt finansierad primär- och specialistvård i hela landet, möjlighet ges 

även till att lista sig på specifik vårdcentral och val av fast läkarkontakt i ett annat 

landsting (Dalenstam-Lindgren 2014). Sverige ses som en av de ledande länderna inom 

eHälsa genom exempelvis nationella informationstjänster som “1177 Vårdguiden” och 

“Mina Vårdkontakter” samt digitala journalsystem inom vården. I fråga om telemedicin 

ligger dock många andra Europeiska länder i framkant. 

  

1.2 Syfte och problemformulering 
För god omvårdnad via eHälsotjänster behöver sjuksköterskor kunskap och förståelse 

för hur digital teknik påverkar interaktion (Strandberg 2012, 13). Winman och Rystedt 

(2009, 429-430) menar att det arbete som fordras för tillämpning av standardiserade 

informationssystem i vård- och omsorgsverksamheter ofta underskattas. 

Återkommande problem har visat sig vara system som inte fungerat stödjande för 

åsyftade arbets- och beslutsprocesser. Janols (2013, 59-61) rapporterar om vikten av 

användarengagemang i utveckling och införande av data- och kommunikationssystem 

samt identifikation av gemensamma behov. Vidare menar Strandberg (2012, 12-13) att 

sjuksköterskan har en viktig roll att spela som kravställare och utvärderare för 

tillämpning och vidare utveckling av eHälsotjänster i arbetet mot patienten.  

 

Frågeställningen för studien är: Vilka utmaningar möter vårdpersonal i arbetet med 

vård på distans idag? Syftet är att undersöka utmaningar för vårdpersonal i arbete med 

patientmöten via vård på distans. 

 

2. Sjuksköterskans roll och arbete 

2.1 Nuvarande eHälsa i Sverige 

Sjuksköterskans arbete utgår ifrån god omvårdnad och personcentrerad vård, oavsett 

verksamhetsområde. Samordnade funktioner som sjuksköterskeyrket innefattar är 

bland annat hälsorelaterad informationshantering. Detta utgör bas för beslut, 

genomförande och utvärdering av vårdkedjan hos hälso- och sjukvård. eHälsa kan vara 

en resurs som under rätt förutsättningar stödjer och främjar säkerställd kvalitet, 
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patientsäkerhet, personcentrerat förhållningssätt och kontinuitet i vårdkedjan 

(Strandberg 2012, 6). Fjärrövervakning, eHälsotjänster och egenvård ersätter i dagsläget 

besök på medicinska kliniker, vilket ställer krav på infrastruktur och mobila lösningar 

(Inera 2012, 5). Grund är lagd för samordnad utveckling av IT-användning. Strategin för 

vård och omsorg via IT fastställdes 2006 av Riksdagen för att utveckla och förnya 

vården med individens behov i centrum (Socialdepartementet 2010, 25). Av den totala 

kostnaden för Sveriges vård-IT används tre procent, motsvarande cirka 300 miljoner 

kronor årligen, till utveckling. Jämte andra Europeiska länder lägger Sverige mest 

pengar på utveckling av IT (Inera 2012, 8-19).  

Strandberg (2012, 5) menar att utvecklingen går framåt gällande 

informationstjänster i samhället och pekar på betydelsen av att sjuksköterskor håller sig 

ajour med den tekniska utvecklingen. Enligt Wikman (2012, 25) kan tekniska stöd delas 

in i kategorier som underlättar dagligt liv för patienter. Exempelvis larm, 

trygghetstelefoner, interaktiva och virtuella tjänster samt monitering1 (Wikman 2012, 

25). 

Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv är det viktigt att bemöta nuvarande och 

kommande utveckling av eHälsa. I patientmötet är det viktigt att sjuksköterskan har ett 

gott omdöme, etiskt förhållningssätt och upprätthåller sekretess. I mötet med patient är 

det viktigt att utgå från ett professionellt bemötande och omhändertagande, speciellt i 

användning av eHälsa inom arbetet. Risk för kränkning av den personliga integriteten 

ökar inom arbete med eHälsa. Men distansvårdsarbete kan även öka den 

personcentrerade vård sjuksköterskor vill uppfylla, då tillgång till information ökar 

patienters möjligheter för ansvarstagande av egen hälsa. Exempelvis patienter med 

diabetes, där självtester med telemedicinsk utrustning förmedlar återkoppling till 

vården (Strandberg 2012, 5-11).  

eHälsa som används idag kan beskrivas som tvåvägskommunikation och 

envägskommunikation mellan patient och vårdare. Målet av båda interaktionstyperna är 

att stödja integritet, kontinuitet och patientinvolvering. Tvåvägsvarianten, som inte är 

särskilt vanlig i Sverige, innebär att patient inhämtar och delar information med 

professionen. Envägskommunikation sker däremot via exempelvis sms, e-post eller 

                                                
1 Bildövervakning med kamera och skärm. 
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elektroniska journalhandlingar. Båda dessa kommunikationstyper effektiviserar 

nyttjande av resurser och specialistkompetens samtidigt som integritet och delaktighet 

hos patienten stöds (Strandberg 2012, 10-11). Exempel på nuvarande implementerad 

eHälsa är glesbygdsmedicinskt centrum, Storuman, som har använt telemedicinska 

sjukvårdskonsultationer sedan 1996. Med röntgen-, laboratorieutrustning och 

telemedicinsk teknik erbjuds distansbaserat specialiststöd med teknik som medför god 

och nära sjukvård för boende i glesbefolkade områden bra (Toresson 2014). Ett annat 

exempel är Baby CareLink som har genomförts inom neonatalvården i Norrbotten med 

utgång om att barnet vårdas på avdelning medan föräldrarna följde sitt barns 

allmäntillstånd ifrån hemmet genom videokonferens. Via användarvänlig 

internetbaserad bild- och ljudkommunikation fick föräldrarna via planerade och 

oplanerade möten kunskap och support ifrån vårdpersonal. Sjuksköterskor deltog aktivt 

genom hela detta projekt (Lindberg 2013, 181-185).  

2008 ersattes patientjournallagen och vårdregisterlagen med Patientdatalagen 

(SFS 2008:355). Lagändringen innefattade att ordna informationshanteringen inom 

hälso- och sjukvården i den utsträckning att patientsäkerhet blir tillgodosedd, 

underlättar kostnadseffektivitet samt reglerar patientuppgifter inom en sammanhållen 

journalföring. Lagen medförde patientens rätt till att få en avvikande mening införd i 

journalen, rätt att spärra uppgifter, samt rätt att neka till medverkan inom 

kvalitetsregister (Dahlbom, Rydbäck och Åberg 2014). Den uppdaterade patientlagen 

från 2015 innebär även att vårdpersonals patientprioritering enbart ska baseras på 

medicinska behov, utan prioritering av egna landstingsinvånare. Även en utökad 

informationsplikt och större möjlighet till ny medicinsk bedömning i valfritt landsting 

(Dalenstam-Lindgren 2014). 

2.2 Omvårdnad och personcenterad vård 
Omvårdnad kan ses utifrån omvårdnadsåtgärder av vårdpersonal och betydelse av 

upplevt bemötande, vilket kan avgränsas till respekt för vårdtagarens identitet och 

dennes självrespekt (Östlinder, Söderberg och Öhlén 2009, 34-45). För att ge god vård 

arbetar sjuksköterskor genom tre viktiga principer. Den första är enligt Ternstedt och 

Norberg (2010, 56-62) Människovärdesprincipen vars innebörd är människors rätt till 

hälso- och sjukvård, oberoende av status och funktion i samhället. Behov och 
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solidaritetsprincipen där den enskildes behov avgör företräde inom vården, med 

beaktning av sårbara och beroendes behov. Slutligen Kostnadseffektivitetsprincipen 

som eftersträvar rimliga relationer mellan insatta resurser och uppnådd effekt av 

förbättrad hälsa och livskvalitet (Ternstedt och Norberg 2010, 56-62). 

Utbildning och forskning bör utgå från omvårdnadens grundkoncept där miljö, 

hälsa, interaktion och omvårdnadshandlingar har betydelse. Forskning bör öka kunskap 

om sjuksköterskors arbete för att stödja, förbättra, återskapa hälsa2, uthärda lidande och 

skapa förutsättningar för en fridfull död (Östlinder, Söderberg och Öhlén 2009, 43). 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder kan även utföras i preventivt syfte, vilket innebär 

att i förväg identifiera risker som patienten utsätts för, och därmed sätta in 

förebyggande åtgärder (Björvell och Ekstrand 2009, 124). 

Östlinder et. al. (2009, 43-45) beskriver omvårdnad som att hjälpa och stödja en 

person i det dagliga livet för att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom. Identitet 

är ett väsentligt begrepp inom omvårdnad. Centralt i grundläggande lagar för hälso-

sjukvården betonas människans självbestämmande och delaktighet. Patienter har 

mänskliga rättigheter med rätt att få sin värdighet och autonomi respekterad (Ternstedt 

och Norberg 2010, 56-62). Sjuksköterskan ansvarar för ledning av patientnära 

omvårdnadsarbete, bidragande med vetenskapligt förhållningssätt och bemötande av 

patienter inom omva ̊rdnadsa ̊tgärder. Sjuksköterskan sta ̊r även för helhetssyn av 

patienten, skapande av kontinuitet samt samordning av enskilda va ̊rdinsatser utifra ̊n 

bedömning av tillsta ̊nd och situation. Ansvar baseras pa ̊ kunskap byggd utifrån empirisk 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Östlinder, Söderberg och Öhlén 2009, 79).  

Sjuksköterskans stora uppdrag är att ge personcentrerad vård, vilket beskrivs 

som avståndstagande från sjukdomsorienterad modell av hälsa. Forskning påvisar att 

personcentrerad vård appliceras bra i vården (Willman 2011). Det är ett partnerskap 

mellan vårdtagare och vårdpersonal, där kunskap kan ge patient bättre deltagande inom 

egen vård. Vårdaren ska engagera patient i behandlingsbeslut, ge god information och 

vid medgivande involvera anhöriga. Även ekonomiperspektiv innefattas då patienten 

har möjlighet att självständigt medverka inom vårdbeslut angående kostnad och kvalité. 

                                                
2 Enligt Willman (2009, 28) kan ordet hälsa beskrivas som lycka, välbefinnande och livskvalitet men kan 
även ses som frånvaro av sjukdom.  
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Patienter anser att besökstid per vårdmöte har minskat, men forskning visar 

tvärtom på en ökning av minst två minuter per vårdsamtal. En anledning kan vara att 

vårdpersonal nyttjar tillgänglig tid genom att “trycka in” en stor mängd information, 

vilket medför ett minskat utrymme för patientens inflytande i samtalet (Willman 2011). 

eHälsosystem innefattar digitala tjänster som har möjlighet att öka vårdtagarens frihet 

och självständighet inom egen vård samtidigt som det har möjligheten att bespara tid 

och resurser som annars hade använts till kortare hembesök (Mirsch 2014, 31-37). Detta 

kan även knytas samman till en förbättrad kommunikationen inom och mellan 

vårdinstanser. 

2.3 Information och kommunikationteknik 
Inom vården används IKT för att effektivisera vård- och rehabiliteringsprocesser inom 

kommunikation, dokumentation och administration (Wikman 2012, 24). Insamling, 

lagring och utbyte av data underlättas via analog eller digital teknik. Det finns flera olika 

typer av verktyg relevanta för vårdare, exempelvis elektroniska journaler, administrativa 

system, e-bokningssystem samt telemedicinska servicesystem. Dessa verktyg används 

för att säkerställa kvalité, säkerhet, kontinuitet och kostnadseffektivitet (Gardelli 2012, 

57-58). Nya tekniska lösningar ses av många som en potential för utveckling av 

vårdomsorg. Idag har de flesta landsting och kommuner i Sverige en strategi för hur 

eHälsa och IKT-lösningar ska användas som verktyg inom vård, omsorg och 

rehabilitering. Norrbotten läns landsting jobbar tillsammans med olika kommuner, IT-

företag och universitet för att finna IKT-lösningar inom eHälsa, med brukarperspektiv i 

fokus. Genom utformning av gemensamma pilotprojekt bland företag, universitet samt 

kommunala och statliga verksamheter kan eHälsa utvecklas. I många fall används inte 

begreppet eHälsa, däremot talas det snarare om utveckling som en modernisering och 

strukturomvandling av vården. Patienter kan genom eHälsosystem känna att de får en 

direktkontakt med vården, vilket sammanfaller med personcentrerad vård (Wikman 

2012, 19-29). Ett nuvarande problem inom vården är långa vårdköer och det är viktigt 

att utforma patientfokus på ett sådant sätt att väntetider på mottagningar kan minskas 

och utebli. Idag finns möjlighet att boka, planera och betala för besök till öppenvården 

via Internet och digitala tjänster (Fransson Sellgren 2011, 264-267). Det är viktigt att 

många slutanvändare är delaktiga i utformningen av eHälsa samt dess kliniska 
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implementering. IKT har potential att förbättra hälsa, förbättra tillgång av vårdtjänst 

och förbättra hälsoservice (Wikman 2012, 19-21).  

Kommunikation är ett redskap för mellanmänskliga relationer där 

vårdpersonalen förstår och bemöter vårdtagarens behov för att på ett bra sätt kunna 

hantera sjukdom och upplevelse av sjukdom. Denna typ av relation är byggd på 

samarbete där kommunikation och interaktion kan möjliggöra god omvårdnad. 

Processen finns beskriven i faser, där den första fasen är det första mötet mellan 

vårdpersonal och vårdtagare som då uppfattar och gör intryck på varandra. Den andra 

fasen karakteriseras av att parterna ser, samt får förståelse för varandra som individer 

och hur de kan uppleva situationen. Tredje fasens innebär empati, vilket kan beskrivas 

som en värderingslös process där individerna visar förmåga till förståelse för den andres 

upplevelse, tankar och känslor samt hur de väljer att reagera. Empatifasen utvecklas till 

en fjärde fas vid namn sympatifasen. Parterna kommer då nära varandra och kan 

kommunicera och engageras på ett känslo- och tankemässigt plan. Till sist uppstår en 

förståelse från båda sidorna i en sista fas där parterna kan växla sina respektive 

upplevelser sinsemellan och upprätta nära kontakt (Travelbee 2001, 186-218).  

 

3. Metod och genomförande 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Datainsamling gjordes via intervjuer. Vid undersökning om nuvarande användning av 

eHälsa, ur ett personcentrerat perspektiv blir erfarenheterna hos involverade 

respondenter betydelsefulla. En helhetsbild av eHälsa bildades innan intervjuerna 

påbörjades genom granskning av källor relaterade till vård på distans. Frågeställning 

och syfte formulerades först, därefter togs kontakt med personer insatta inom utveckling 

och nyttjande av eHälsa.  

Utifrån syftet samt för att utforma ramar och struktur i intervjutexten har 

intervjuerna genomförts som semistrukturerade intervjuer där följdvarierande, 

tillfällesspecifika och anpassningsbara frågor har ställts. Kvale och Brinkman (2009, 43) 

menar att semistrukterade intervjuer kan användas för att tolka respondenters 

perspektiv.  
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Uppmärksamhet riktades till intervjupersonernas beskrivningar och åsikter, 

tillsammans med det som sades mellan raderna. Med utgång ifrån Kvale och Brinkman 

(2009, 45) ställdes direkta frågor för utvecklande av resonemang eller åsikter utifrån 

underförstådda budskap under samtalets gång. Detta för att stärka korrekt tolkning av 

intervjutexten (Kvale och Brinkman 2009, 45). 

 Problemformulering utfördes enligt Gardellis (2012, 59) tre kriterier vid 

utveckling av internetbaserad egenvård: användarvänlighet, vårdens kvalité och praktisk 

implementering (Gardelli 2012, 59). Fokus lades på möjligheter och utmaningar 

relaterade till användarupplevelsen av eHälsosystem och vårdkommunikation. 

Frågesammaställning utformades så att ja- och nej svar kunde undvikas till fördel 

för öppet beskrivna åsikter (Wibeck 2013, 198). Hänsyn togs till respondenters 

svarsmöjligheter samtidigt som en effektiv textanalys eftersträvades (Billhult och 

Gunnarsson 2013, 142). Frågor utformades på ett sådant sätt att personliga åsikter 

skulle komma fram samtidigt som detaljer relaterade till yrkes- och privatliv kunde 

undvikas (Kvale och Brinkman 2009, 43). 

Inget frågeformulär tillhandahölls i förväg då det kunde inverka på respondenters svar, 

eftersom fokus låg på spontana svar relaterade till nuvarande personlig erfarenhet. 

Dagen innan intervjutillfälle skickades, till varje deltagare, en påminnelse om 

överenskommen tidpunkt. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av övergripande frågor3 

tillsammans med kompletterande följdfrågor. Samtliga sex (6) medverkande gav 

informerat samtycke. Vilket betyder att respondenterna frivilligt deltar i projektet, har 

full konfidentialitet och rätt att dra sig ur studien (Kvale och Brinkman 2009, 87). I 

enlighet med lagen “Etikprövning av forskning som avser människor” SFS 2003:460, 16 

§ har deltagarna informerats om vilka följder eller risker som studien eventuellt kan 

medföra, var uppsatsen kommer att publiceras samt hur den intervjuade kommer att 

beskrivas.  

Merparten av intervjutiden gavs respondenter utrymme att tala fritt med utgång 

ifrån de övergripande frågorna, utan avbrott med flera möjligheter för egna tillägg. 

Tidsintervallet för samtliga samtal varierade mellan femton och fyrtiofem minuter. 

                                                
3 Se bilaga 1. 
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Samtliga intervjuer genomfördes, och spelades in, via Skype- och telefonsamtal mellan 

tjugofemte november till första december 2014. Intervjuerna genomfördes konsekvent 

utifrån en bullerfri och avskalad miljö för att säkra tydlig kommunikation. 

 

 

3.2 Urval  

I studiens urval av respondenter kunde inte författarna finna tillräckligt med 

yrkesverksam vårdpersonal som arbetar med patientnära omvårdnad genom konceptet 

eHälsa. Studien har därför inriktats till respondenter som idag aktivt arbetar med 

utveckling och implementering av eHälsa och telemedicin. Med erfarenheter av eHälso-

inriktade pilotprojekt kan dessa respondenter därför uttala sig om vårdpersonal, samt 

utmaningar och möjligheter i patientmöten som likväl kan vara fysiska som virtuella. 

Via email och telefonkontakt med Primärvårdscentraler, Universitet, Landsting, 

Sjuksköterskeförbundet och Kommunal verksamhet inom Västerbotten och Norrbotten 

kontaktades experter med bakgrund från olika vårdyrken. Med inriktning på utbildning, 

omvårdnadsbakgrund, arbetsmetoder samt nuvarande engagemang inom vårdbaserad 

distansteknik formades slutligen urvalet av totalt sex (6) stycken respondenter i avsikt 

om att fånga upp en bred kunskapsmängd. För många eller för få deltagare kan enligt 

Danielson (2013, 165) ge en för liten, alternativt för stor arbetsbörda i analys av resultat. 

Avgränsning av respondenter gjordes för att undvika aspekter rörande teknisk design 

samt vårdtagarperspektivet. 

 
 

Deltagare Tidigare erfarenheter 

Respondent 1 Klinisk erfarenhet av arbete med sjukgymnastik samt praktisk 
erfarenhet vid EU-projekt med distanslösningar. 

Respondent 2 Medicinteknisk ingenjör som arbetar med att utveckla strategier 
inom distansvård. 

Respondent 3 Legitimerad sjuksköterska, sakkunnig inom eHälso och 
forskningspolitiska frågor inom en professionsförening vars syfte 
är att stärka omvårdnad som kunskapsområde. 

Respondent 4 Sjuksköterskebakgrund, aktiv inom hälsovetenskap med bland 
annat eHälsa och informationsteknik.  
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Respondent 5 Kliniskt erfarenhet som barnmorska, aktiv inom hälsovetenskap 
om telemedicin och specialistvård via videokonsultationer. 

Respondent 6 Utbildad distriktsjuksköterska, erfarenhet av primärvård och 
slutenvård. Doktorand inom omvårdnad med e-Hälsa som 
område.  

Tabell 1. Deltagare och deras tidigare erfarenhet inom vård.  
 

3.3 Bearbetning av intervjutext 
Efter strukturering enligt (Kvale och Brinkman 2009, 86-90) transkriberades samtliga 

intervjuer direkt efter inspelningstillfället. Enligt Henriksson och Billhult (2013, 129-

138) skedde transkriberingen i helhet med inklusion av skratt, pauser och suckar. Ingen 

information lades till i efterhand. Den totala intervjutexten ifrån samtliga intervjuer 

uppgick till nittio sidor, vilket ansågs vara lämplig mängd för analys.  

I enlighet med Danielson (2013, 329-344) analyserades den transkriberade texten 

med en kvalitativ innehållsanalys. Texten uppdelas i meningsenheter, kondenserade 

meningsenheter, underliggande innehåll, subteman och teman. Danielson (2013, 341) 

understryker att meningsenheter inte får bli för korta då viktig information kan 

uteslutas.  

Textanalys utfördes alltid gemensamt av båda författarna för att undvika 

eventuella feltolkningar. Detta eftersom Kvale och Brinkman (2009, 227) beskriver att 

olika tolkningar kan skapas utifrån samma intervjutext. Transkriberad text delades in i 

meningsenheter som därefter pressades samman till kortare, innehållsrika, 

kondenserade meningsenheter. De kondenserade meningarna abbrevierades till sitt 

underliggande innehåll för att erhålla en giltig och gemensam förståelse av 

meningsenheterna. Därefter sorterades och organiserades detta innehåll till teman och 

vidare till subteman4 (Danielson 2013, 329-344). Slutligen knöts intervjuns centrala 

teman ihop, så att en deskriptiv kärna kunde utformas.   

3.4 Kritik av metodval  
Enligt Gardelli (2012, 55-61) kan två analysmetoder användas. Vid granskning av 

exempelvis patientsäkerhet och kostnad används en kvantitativ analys. Medan 

kvalitativa studier används för att bättre förstå användares upplevelser av ny teknik 

                                                
4  Se exempel i bilaga 2. 



 
 

Sida 11 av 32 

(Gardelli 2012, 55-61). En kvalitativ, semistrukturerad intervju användes vid denna 

undersökning för att bäst kunna studera öppna upplevelser. En jämförelsestudie mellan 

olika yrkesgrupper är en intressant undersökningsaspekt, men uteslöts på grund av 

studiens begränsade tid och resurser. En strukturerad intervju uteslöts då resultat ofta 

kan bli kvanitativ data vilket inte svarade till studiens syfte.  

Kvalitativa intervjuer, till skillnad ifrån exempelvis enkätestudier, möjligör 

utomstående invändningar emot studiens frågor och tolkningar. En vanlig invändning 

mot intervjuforskning är att det involverar ett fåtal intervjupersoner för ett 

generaliserbart resultat. Produktion av generaliserbar kunskap bygger på 

genomförbarhet där orelaterade forskare kan påvisa samma resultat vid repetition av 

studien (Kvale och Brinkman 2009, 261-281).  

Samtliga intervjudeltagare anses trovärdiga samt förfogar över god kunskap om 

ämnet eHälsa och personcentrerad vård. Det finns enligt Kvale och Brinkman (2009, 

268) inga direkt fastställda regler om hur validitet ska konstateras i kvalitativ forskning. 

En mångfald olika källor relaterade till ämnet studerades för att undvika ett felaktigt 

resultat. Bias kan enligt Billhult och Gunnarsson (2013, 318-326) uppstå som ett resultat 

av åsikter eller synsätt som en eller flera personer har. Eftersom deltagarna är 

yrkesverksamma inom samma område fanns risken att åsikterna som lades fram blev 

likartade. Selektionsbias kan uppstå när urvalet av respondenter har ett samband med 

ämnet som studeras (Socialstyrelsen).  

Studien kan påverkas av studieforskarens synsätt då personlig kunskap, 

erfarenhet och yrkesroll kan påverka resultatet (Henricsson och Billhult 2012, 131). 

Studiens subjektiva natur tillåter även alternativa tolkningar av insamlad data. 

Intervjuernas tidsintervall ansågs vara inom god ram för undvikande av potentiellt 

informationsbortfall.  

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 
Som forskare finns enligt Kvale och Brinkman (2009, 89) skyldighet att överväga 

konsekvenser för de som intervjuas. Inom kvalitativa undersökningar är etiskt 

förhållningssätt viktigt eftersom respondenter kan delge personlig information. 

Helsingforsdeklarationen reglerar många etiska frågeställningar, vilket omfattar 
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medicinsk forskning omslutandes människor (Bartfai och Boman 2012, 242). Etiska 

forskningsregler skyddar individens integritet och kan summeras till informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Vilket innebär frivilligt 

deltagande, information om projekt, försäkran om förståelse och samtycke, respekt för 

uppgifter samt individens privatliv. Inhämtad information får endast användas för 

forskningsändamål (Boman och Bartfai 2012, 242). Distansvård medför etikprövning 

enligt Lag § (SFS 2003:460) där forskning bara får utföras om involverad person har 

samtyckt till avsedd forskning.  

För studien utfördes ett lämplighetsurval i syfte av att samla information 

(Danielson 2013, 164-174). Detta urval gjordes utan förmåga att kontrollera utformning 

av studiegruppens homogenitet. En etisk risk homogena grupper potentiellt kan 

medföra är att resultatet kan leda till ett likartat datamaterial. Faktorer som 

respondenters etnicitet, genus och ålder togs inte i beaktning vid respondenturvalet då 

det ansågs irrelevant för studiens syfte. Kvale och Brinkman (2009, 92) beskriver vikten 

av jämställdhet under intervjuer, vilket hänsyn har tagits till genom ett likartat 

bemötande av samtliga respondenter. Enligt codex (2013) gäller samtycke endast om 

studiedeltagare fått information om forskningen i förväg, vilket tillgodoseddes. 

Försäkran har även gjorts för att respondenterna ska förbli anonyma.  

 

4. Perspektiv på eHälsotjänster 
Analysen av intervjutexten resulterade i övergripande teman. Intervjutexten 

strukturerades och rubricerades genom fem subteman, vilka presenteras här under 

kapitel 4. Dessa kapitel innefattar resultat och diskussion.  

 

4.1 Kommunikation 

4.1.1 Distanskommunikation - god vård över stora geografiska områden 
Västerbottens inland har en hög befolkningsmedelålder och primärvård till stor 

del strukturerad efter glesbygdsmedicin med utbyggt teknik- och bredbandsnät. Detta 

innefattar exempelvis hudkonsultation och röntgen via distansteknik. Inom en 

tidsperiod av tjugo år kommer många storstadsområden att ha en liknande 

åldersstruktur som i nuvarande Västerbotten. Ett intresse finns därmed för arbete och 
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forskning gjord inom distansvård (Åminne 2014). Respondent 4 och Respondent 1 

menar att kommunikation via ljud och bild blir vanligare och aktiva kliniker redan 

effektiv arbetar med distansvård. Respondent 4 tillägger dock att en del patienter 

fortfarande föredrar personliga möten. Bland nämnda fördelar nämner Respondent 2 att 

distanskommunikation ger mer tillgänglig och jämlik specialistkompetens samtidigt 

som geografisk problematik underlättas. Hen fortsätter med att utförande av 

distansarbete medför fokus på hemmiljö och patientperspektiv. Respondent 6 menar att 

distanskonsultation är kostnadseffektivt, bespararar patientresor, ger bättre 

kommunikation samt att inga stora tekniska problem existerar i dagsläget. Både 

Respondent 4 och Respondent 5 menar att i implementering av distansteknik måste 

medföra strukturering av resurser och vårdpersonal, så att information inte ska gå 

förlorad. De menar även att det inte finns något problem med att få patienter att 

använda teknik. Respondent 5 menar att studier visar på positiv attityd till teknik. Oro 

finns däremot om att patienten ska ha svårt att förstå given information på egen hand.  

 
“Istället för frakta patienten för att åka fram och tillbaka från läkare skulle det vara utmärkt att ha 
videokonsultationer från hemmet också. En liten bärbar dator där man kopplar upp sig. Det kan vara ett 
Skype-program, det behöver inte vara mer avancerat än så.” (Respondent 6) 

 
Åsikter visar på positiv inställning till distansvård och att den bör utvecklas för bättre 

vårdmöjligheter till respektive invånare. Informations- och kommunikationsteknik kan 

enligt Wikman (2012, 25) stärka personcentrering genom att information blir bättre 

tillgänglig för brukaren och underlättar kommunikation med vårdpersonal. Samtidigt 

som individens egna prioriteringar och förmågor lyfts fram.  

Allt eftersom tekniken blir vanligare inom vården och effektivt arbete redan 

utförs blir en omfattande, korrekt strukturering och implementering av distansteknik 

allt viktigare. Resultatet visar på kostnadseffektiv, åtkomlig och likställd vård för 

patienter som ett vårdkomplement utan uteslutande av personliga möten.  

 

4.1.2 Informationshinder 
Respondent 6 menar att patientinformation kan förloras vid distanskonsultationer, 

speciellt sinnesupplevelser som kan uppmärksammas i fysiska möten. Respondent 5 

uttrycker även sin oro över att distansvård kan bli opersonlig. Respondent 4 inflikar att 

vårdkommunikation kan upplevas lättare när man kan se patient i bild, jämfört med 
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exempelvis telefonmöte. Respondent 6 inflikade hur distanskommunikationen kan 

påverkas av fysiska hinder, som exempelvis nedsatt hörsel och syn. Respondent 2 lägger 

också fram en intressant frågeställning om svåra samtal verkligen ska ske via 

distansteknik på grund av potentiell informationsförlust. Hen tillägger att distansvård 

kan vara barriärskapande för läkare och att sjukvårdspersonal vill se god evidens av 

distanskommunikation för att acceptera nya arbetssätt. Respondent 3 motsätter sig att 

teknik i sig självt är barriärskapande, utan menar att tekniktillämpning kan framkalla 

barriärer.  

 
“Jag tror det inte är tekniken i sig som blir barriären. Utan kanske hur man använder den.” (Respondent 3) 

 

Respondent 4 inflikar att svåra besked via distansmedel är väldigt individuellt betingat 

och beror mycket på tidigare former av relation mellan vårdare och vårdtagare. 

Respondent 4 menar att patienter inte har några större svårigheter med 

teknikanvändning, men en del vårdpersonal är av åsikt att inte alla patienter är 

tillräckligt teknikmogna.  

 

“Men så säger personalen att vi kan inte ha det så för att [patienter] är inte mogna för tekniken och... men jag 

tror visst att .. det är enkel teknik det handlar om många gånger.” (Respondent 4) 

 

Respondent 3 menar att det finns en risk för informationsöverflöd och att det är viktigt 

att patient självständigt kritiskt ska kunna värdera information från Internet. Samtidigt 

som behov finns av styrning och utveckling av distansvård. Respondent 1 tillägger om 

vikten av att pedagogiskt undervisa och informera befolkning om alternativ 

vårdkommunikation och distansvård. 

 
“[...] klämma och känna, [...] lägga handen på en patient eller trösta, lugna, lukta eller vad det kan vara. De 

nyanserna som kan försvinna, och då får man ju ifrågasätta sig, är det... är det, vård på distans? [...] Så man 

kan ju inte säga att det lämpar sig för allt och för alla situationer.” (Respondent 2) 
 

En intressant synpunkt som nästan alla av deltagarna inom studien nämnde, var oron 

över teknikbaserade barriärer mellan vårdare och vårdtagare. Ett exempel som togs upp 

var när vårdare skulle ge cancerbesked via distansteknik och hur praktiska samt etiska 

frågor skulle behandlas. Att tekniktillämpning kan utgöra barriärer är en viktig 

synpunkt. Både att implementera nya arbetsmetoder i sig men även implementering av 
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en ny teknik skapar barriärer i det dagliga arbetet (Llewellyn, Procter, Harvey, 

Maniatopoulos och Boyd 2014, 84-85). Enligt Gardelli (2012, 63) kan kulturella 

faktorer, attityder och värderingar givetvis också påverka möjligheten och upplevelse av 

användning av IKT i arbetet (Gardelli 2012, 63). På grund av skifte från sjukhusvård till 

hemsjukvård visas nödvändighet av användning till IKT för nya strategier av 

omsorgsvård. IKT kan inte ersätta fysisk närvaro, men kan fungera som komplement till 

omvårdnad. Behov finns för utveckling av IKT för att förbättra kommunikation till 

kroniskt sjuka människor som vill vårdas hemma (Nilsson, Skär och Söderberg 2008, 

6). Information genom distansteknik kan förbättra vårdkvaliteten genom att förtydliga 

riktlinjer, öka sjukdomsövervakning och minska felmedicinering (O’Mahony, Wright, 

Yogeswaran och Govere 2014, 2). Trots tekniska framsteg kommer alltid en mänsklig 

faktor att spela in, samtidigt som ingen teknik kan ses som felfri.  

Det beskrivs hur kommunikation som exempelvis lukt och beröring kan gå om 

intet, och eventuellt påverka given vård. Många respondenter menar att 

distanskommunikation är ett praktiskt redskap som inte ska fungera som en ersättare av 

personliga möten, utan ska användas som ett komplement till given vård. En aspekt som 

togs upp var hur patientnära information kunde gå förlorad via distansteknik. Detta drar 

paralleller till Williams, et. al. (2012, 68), som beskriver att eHälsa inte kan ersätta 

patientnära vård, men kan säkerligen fungera som ett komplement (Williams, Hubbard, 

Daye och Barden 2012, 68). 

Den politiska ambitionen är att informationssamhället ska vara tillgängligt för 

alla. Rapporter påtalar demografiska skevheter i IKT-användningen och att tillgången 

och användningen av IKT kan vara socialt skiktad (Gard 2012, 168). 

 

4.2 Tidsaspekter och kostnader  
Med utformade informationssystem blir det enklare att följa upp individuella 

hälsoproblem och behandling över tid. Vid kroniska sjukdomstillstånd såsom diabetes 

eller mödra- och barnhälsovård där uppföljning måste ske över en längre period av tid är 

detta praktiskt. En gemensam plattform av patientdata kan ge god insikt och förståelse 

om allmän, kronisk och akut sjukdom (Who, 5).  
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4.2.1 Konsekvenser för vårdtagare 
Följande resultat uttrycker respondenters reflektioner om eHälsans konsekvenser för 

vårdtagare. 

   

Respondent 2 berättar att remittering bidrar till mycket möda för patienter, ofta med 

långa väntetider på specialistkliniker och långa resvägar för svårt sjuka. Därmed kan 

vård vid distansteknik ge en kortare vårdkedja och snabbare diagnos. Enligt Respondent 

1 är transporter till och från sjukhus tids- och energikrävande för patienter. Distansvård 

kan då spara miljö, kostnader och patentens egen tid. Respondent 2 skjuter in att utöver 

tidsmässiga vinster kan distansteknik även underlätta ekonomiskt för patienter. 

Respondent 1 fortsätter att utöver för patienter finns även tidsmässiga och ekonomiska 

vinster för anhöriga och Landstinget med inbesparade transporter. Respondent 5 

påvisar via ett stort antal projekt att det finns en positiv inställning till distansteknik 

ifrån patienter.  

 
“För ett rehabiliteringstillfälle som pågår i kanske fyrtiofem minuter kan ju innebära en resa på totalt 76 mil 
tur och retur. Och det gör man inte över dagen. två dagar kanske måste används för fyrtiofem minuters 
rehabilitering. [...] Ofta stroke[patienter], eller svårt sjuka äldre patienter som reser lång väg för det här.” 
(Respondent 2) 

 

Respondenter ser att tid, miljö och pengar kan besparas ifrån vårdens sida. Vilket stöds 

med resultat som tyder på att eHälsa är kostnadseffektivt (Smit, Lokkerbol, Riper, Majo, 

Boon och Blankers 2011). Studiens respondenter säger sig även se påtagliga 

efterföljande tids- och kostnadssparande effekter för patienter och anhöriga, samt säger 

att det finns en positiv inställning från patienter till distansvård. 

Det ska uppmärksammas att med en mer aktiv och omfattande 

informationsinhämtning finns en ökad risk att patienten fattar beslut baserade på 

felaktiga grunder och bristande källkritik. Det är därmed viktigt att det finns en 

kommunikation mellan patient och vårdprofessioner med ansvarstagande för säker 

handledning (Ernst & Young 2014, 11). Tolkning kan göras att miljö och kostnader blir 

bättre för individen och samhället, i enlighet med kostnadseffektivitetsprincipen. 

 



 
 

Sida 17 av 32 

4.2.2 Konsekvenser för vårdpersonal 

Följande resultat uttrycker respondenters reflektioner om eHälsans konsekvenser för 

vårdpersonal. 

 

Respondent 2, Respondent 4, Respondent 5, och Respondent 6 menade under intervjun 

att besparing av tid, pengar och ökande kommunikation mellan yrkesgrupper var några 

av fördelarna distanskommunikation medförde. Respondent 2 påpekande kortare 

beslutsvägar, lägre behov av vårdnivåer för patienter och mindre antal resor som 

bidragande faktorer till effektivare användning av resurser. Respondent 2, Respondent 4 

och Respondent 3 menar att distansvård ger en möjlighet att effektivt prioritera 

tidsåtgång och ger effektivare användning av specialistkompetens. Respondent 2 ser ej 

någon tidsmässig skillnad i specialistbedömning i distansmöte kontra fysiskt möte. Även 

att distansvård kan visa sig ekonomiskt försvarsbart om patienter inte behöver 

återinläggas, men att forskning behövs för att visa på besparingar. Syns besparingar är 

det svårt att säga nej till tekniklösningar. Respondent 4 säger att det finns kostnad att 

utveckla system, men pengar kan sparas under längre sikt med minskning av 

vårdplatser. Respondent 5 menar att det finns för få långsiktiga studier som visar på 

ekonomiska fördelar med distansteknik. Respondent 1 menar att det är viktigt att 

anpassa arbetsrutiner för att kunna arbeta med distansvård. Respondent 5 och 

Respondent 6 pekar på oklarheter kring hur distanskommunikation skall organiseras i 

hälso- och sjukvård. De frågar sig hur betalningar skall ske för primärvård och 

specialistmottagning, då respektive avdelning vill ha betalt för arbete som utförts. 

 
“Om jag går på vårdcentralen så betalar jag för mitt vårdcentralsbesök. Men om jag stannar på min 
hemvårdscentral och har ett videokonferensbesök med en specialistmottagning på huvudsjukhuset, hur sker 
då betalningen, och var ska den gå? Ska det gå till vårdcentraler eller ska det gå till specialistmottagningen på 
sjukhuset? Och hur mycket ska jag betala?” (Respondent 5) 

 
Resultatet tolkar distansvård som resurssparande genom exempelvis kortare 

beslutsvägar, effektivare användning av tid och specialistkompetens samt nyttjande av 

lägre vårdnivåer för patienter. Utveckling av distanssystem kommer att kosta, men 

pengar kan sparas med exempelvis ett minskat behov av vårdplatser. Slutsatsen är att 

forskning kommer att behövas för påvisa besparingar. Det verkar även finnas oklarheter 

kring organisering av distanskommunikation, betalning för tjänster och anpassning av 

arbetsrutiner. 
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Willman, Stoltz och Bathsevani (2006, 100) beskriver att visad effekt med 

evidens på god vård inte betyder att metoden rekommenderas. Vanligt är att hög evidens 

följs av hög rekommendation, men även låg evidens kan leda till rekommendationer om 

metoden är angelägen och kostnadseffektiv (Willman, et. al. 2006, 100). De lagar som 

styr verksamheten samt yrkesgruppernas kunskapsgrund har stor betydelse för hur 

samverkan kommer att utvecklas (Dunér och Blomqvist 2009, 207).  

 

4.3 Teknik och utbildning  

4.3.1 Patientsäker teknikanvändning 

Brister i samordningen kan potentiellt förlänga väntetid för patient och därmed skapa 

en ‘flaskhals’ inom vård och omsorg. IKT fungerar som ett komplement till ett 

fungerande teamarbete inom sjukvården (Gardelli 2012, 65). Bättre informations- och 

kommunikationsteknik kan dessutom stärka personcentrerad modell genom bättre 

tillgänglighet för brukare och underlätta vårdgivarkommunikation. Därmed kan 

individens prioriteringar och förmågor lyftas fram (Wikman 2012, 25). 

Respondent 2 menar att bildgivande diagnostik ger lika god vård som vid fysisk 

närvaro. Hen säger även att multidisciplinära ronder ökar vårdkvalitén då flera 

yrkesgrupper involveras i beslut kring patient, vilket medför bra handledning och 

tidigare beslut. Respondent 2 och Respondent 6 poängterar att teknik som används ska 

vara ett hjälpmedel och inte ett hinder, vilket sätter ett stort behovet på säkerhet och 

sekretess. Respondent 6 för även fram hur kontinuerlig teknikanvändning gör 

distansmöten effektiva och givande. 

Sammanlagt betonar Respondent 4, Respondent 5 och Respondent 1 behovet av 

säkerställd teknik som garanterar säker hantering av personuppgifter. Respondent 3 tar 

ett liknande ställningstagande, men framhäver även att fullständig teknisk säkerhet är 

en omöjlighet. Respondent 5 menar att tekniken, med undantag för ljudkvalité i en del 

instanser, sällan har varit ett problem inom distansvården och att bildöverföringsteknik 

i dagsläget uppfyller godkänd standard. Respondent 2 betonar vikten av trygghet mellan 

vårdpersonal och distansvårdsteknik och ifrågasätter hur man kan säkerställa att 

överförd information inom vården håller god kvalité. Hen är också av åsikten att 

kommunikation, i alla former, kan fallera av flera olika orsaker. 
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Respondent 3 berättar om vikten av lättanvänd distanstekniken. Detta tar 

Respondent 1 också upp med betoning på eventuellt behov av någon form av teknisk 

utbildning hos befolkningen. Respondent 1 och Respondent 2 beskriver båda att teknik 

måste utvecklas utifrån både vårdtagares och vårdpersonals behov. Respondent 1 lägger 

vikt på öppenhet för användande av olika typer av appar och system inom distansvård. 

Samtidig som det är essentiellt med pedagogisk anpassning av teknik för både 

vårdpersonal och vårdtagare. Respondent 2 redogör att patienter ofta är öppna för ny 

teknik, och att det är vårdpersonal som är mer rädda för utveckling av digital vård. 

Respondent 4 berättar hur teknik kan vara ett stort stresselement för både vårdare och 

vårdtagare. Och hur viktigt att distansteknik är lättanvänt för alla parter. Respondent 6 

är av samma åsikt, och accentuerar även behovet av tillgänglig tekniksupport. 

 
“Men på den tiden5, och än idag, fallerade vissa uppkopplingar på grund av tekniken. [...] Men studier visar 
på att det är ingenting som säger att 100% av de fysiska mötena är lyckade heller. Det kan ju vara allt ifrån att  
patienten kommer försent [...] Man kanske inte ska acceptera tekniska problem, [däremot] väga in det i att 
det inte är 100% av alla fysiska möten som blir av eller kan genomföras problemfritt.” (Respondent 6) 

 
Utfallet visar att distansvård är likställd som vid fysisk närvaro. En involvering av fler 

yrkesgrupper ökar vårdkvalitén och ger tidigare vårdbeslut. Samstämmigt kan insamlad 

information tala för ett behov av säkerhet, sekretess och tekniksupport. Även god 

teknikkännedom bland vårdare är behövlig. En konsekvens av distansvård är däremot 

att fullständig teknisk säkerhet är en omöjlighet. Vårdkommunikation, i alla former, kan 

dock fallera av flera olika orsaker och orsaka stress.  

Att använda IKT-verktyg inom teamarbete kan påverka roller och 

ansvarsfördelning. Detta kan innebära motstånd till förändring av arbetsroller och 

konflikter kan skapas (Gardelli 2012, 62). Vårdpersonalens perspektiv måste beaktas. 

Precis som denna studie visar, menar även Calvink och Ben-Tzionkarsh (2009, 556) att 

framtida teknik behöver utvecklas med vårdtagares acceptans i åtanke.  

‘Appar’ av olika former och liknande system kan komma att användas inom 

vården. Patienter har visat sig öppna för ny teknik, men vårdpersonal är aktsam för 

digital utveckling. Orlikowski och Gash (1994, 29) beskriver att olika yrkesgrupper kan 

tolka teknik på olika sätt och att det kan vara användbart att ta med förväntningar och 

förkunskap i design och implementation av system. Enligt Alrutz (2012, 131) kan teknisk 

                                                
5 Syftar till ett tiotal år sedan. 
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standard på vårdcentraler variera via parametrar som exempelvis bakgrundsbrus, 

akustik och ljudkvalitet.  

 

4.3.2 Vårdutbildning 
Alla respondenter anser att det finns ett stort behov av fördjupad kompetensutveckling 

och uppbyggnad hos vårdutbildningar för lärande av eHälsa. Respondent 5 och 

Respondent 6 pekar på ett behov av mer praktisk utbildning av eHälsa inom 

vårdutbildningar. Respondent 3 menar att bättre integrering av kommunikationsteknik 

behövs i vårdutbildningar. Respondent 4 pekar på vikten av undervisning om nuvarande 

distansvårdsmetoder samt dess medförande etiska frågeställningar. Respondent 2 säger 

att utbildning och kunskap behövs för att skapa trygghet hos de involverade 

yrkesgrupperna inom distanskommunikation. Respondent 6 menar att stor del av 

involverad personal måste kunna distansteknik, inte bara någon enstaka person per 

avdelning, för att systemet ska vara i rullning. 

 
“Och det kan inte vara så att det är... en eller två [personal] som kan tekniken på vårdcentral utan det måste 
vara fler.” (Respondent 6) 

 

Författarna ser ett samstämmigt undervisningsbehov av eHälsa inom vårdutbildningar 

och yrken där kommunikationsteknik används, då nuvarande upplägg anses bristande. 

Ett stort intresse ligger i samordning av kommunikationstekniska praktiska 

tillämpningar, nuvarande användning och dess medföljande etiska aspekter. Ternstedt 

och Norberg (2010, 56-62) påpekar att en viktig förutsättning för omvårdnad är politisk 

styrning av vården, exempelvis utbildningsreform och resurstilldelning. Kunskap tycks 

motsvara trygghet inom vårdyrket, och kunnandet ses gärna enhetligt fördelat mellan 

yrkesgrupper.  

 

4.4 Patientsäkra aspekter  

4.4.1 Vårdkvalité 
Studier visar att teamarbete potentiellt kan förbättra planering, effekt och kvalitet av 

rehabilitering. Med webbaserad utbildning via coachning och interaktiva webbsidor tyds 

positiva patienteffekter. Såsom att patienter aktiveras, vilket ökar vårddelaktighet 

(Gardelli 2012, 65-66). Respondent 1 menar att patientens delaktighet ökar i vården när 
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de själva får boka in tider, läsa sina journaler och vara delaktiga i beslutstagandet. Hen 

menar även att utmaningen ligger i att anpassa nuvarande vårdrutiner till 

distanskommunikation. Respondent 5 menar, i många vårdfall, att videomöten kan 

ersätta kortare vårdbesök. Men även att viss teknikvana kan öka patientens känsla av 

trygghet. Fortsättningsvis nämner Respondent 5 att patienter upplever vården i 

vårdsamtal via bildteknik som personcentrerad. Respondent 2 påpekar att 

distansvårdsprodukter skall ha samma krav som medicinska produkter. Hen säger att 

relativt lite forskning är gjord, men mindre studier visar på jämförbar kvalité mellan 

distansrehabilitering och rehabilitering på plats. 

 
“Då kände de verkligen liksom att, i bilden, som de tittar på varandra [...] upplevde de att i den här stunden 
så fanns en [vårdare] till för dem. Att de utgick ifrån deras problem… men just när det gäller tekniken, så 
måste, för att det ska bli personcentrerat, behöver vi ju också något [tekniskt] som man kan klara själv. Att 
det inte blir för svårt, utan man måste ju kunna klara det själv.” (Respondent 5) 

 
Respondent 1 säger att information måste säkerställas vid distanskommunikation i den 

utsträckning att samma kvalité kan hållas som vid ett fysiskt möte. Respondent 4 menar 

att studier av distanskontakt har visat på bra patienttrygghet. Respondent 2 påstår att 

distansteknik resulterar i fler medverkande och fler som fullföljer sin behandling. 

Respondent 4 konstaterar dock att distansvård inte kan integreras i alla patienters vård, 

då sjukdom eller mentala tillstånd kan försvåra kommunikationen för den enskilde. 

Respondent 3 hävdar att beslutsfattare inom hälsosjukvårdsfrågor bör integrera planer 

för internetsäkerhet, samt utformning av vårdrutiner. Respondent 2 påpekar dock 

vikten av att kvalitetssäkra nuvarande tillämpningar innan införande av nya. 

 

Mindre studier kan enligt respondenter påvisa jämförbar kvalité mellan 

distansrehabilitering och rehabilitering på plats, men att distansvårdsprodukter ska 

ställas inför samma krav som andra medicinska produkter. Ställningstagandet är att 

videomöten kan ersätta kortare vårdbesök, utmaningen finns i anpassning av nuvarande 

arbetssätt till distanskommunikationsbaserade vårdrutiner. Inom telemedicin finns det 

beskrivna fördelar för patientsäkerhet (Llewellyn, Procter, Harvey, Maniatopoulos och 

Boyd 2014, 1). Enligt Dunér och Blomqvist (2009, 206) kräver samarbete 

förutsättningar såsom gemensamma mål, tydliga regler samt gemensamt ansvar och 

förhållningssätt. Patienter upplever vården som personcentrerad via bildtekniks-samtal 
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samtidigt som delaktighet anses stiga i och med ökat självbestämmande. Även en viss 

teknikvana har visat sig öka patienttrygghet. 

 

4.4.2 Etiska problem 
Vid tillämpning av eHälsa ska hänsyn tas till etiska grundvärden såsom 

självbestämmande, patientsårbarhet, värdighet, och integritet. Sjuksköterskor ska verka 

för personcentrerad vård oavsett förfogande av informations- och 

kommunikationsteknik. Riktlinjer ska utarbetas och reglera användning av digital 

teknik, detta gäller även sociala medier där professionell roll skiljs ifrån privat 

(Strandberg 2012, 11). 

Respondent 1 anser att det är viktigt att anpassa regler och regelverk allt eftersom 

ny teknik implementeras och nya behov upptäcks. Samtidigt behövs rutiner för 

hantering, stöd och skydd av patienter i situationer av våld inom exempelvis nära 

relationer. Respondent 4 påpekar vikten av att ge svårare besked över distansteknik är 

väldigt individuellt betingat och beror mycket på tidigare relation till patient. 

Respondent 4 menar att privatliv inte får försummas vid vård via distansteknik. 

Respondent 3 tog upp förhållning till hantering av sociala medier, lämplighet av 

relationer och informationsdelning. Både ifrån patient och personals perspektiv.  

 
“När man börjar dela mycket sjukdomsupplevelser via social medier. Att man kan kränka integriteten hos  
medpatienten och personal, genom att lägga ut allting på Facebook. Det kan ju också handla om hur jag som 
sjukvårdspersonal handlar när patienter undrar om man kan bli vän på Facebook, är det lämplig eller inte?” 
(Respondent 3)  

 

Respondent 5 undrade hur vården kan garantera sekretess vid distanssamtal. Både 

Respondent 5 och Respondent 2 nämnde riskerna med samtal mellan patienten och 

vårdaren. Då exempelvis att barn och grannar kan få kännedom om känslig information. 

Respondent 2 framhävde vikten av att säkerställa samt tydliggöra ansvarsområden vid 

arbete med distansvård. Även hur betydelsefull säker funktion är av teknisk utrustning. 

 
“Hur kan man säkerställa sekretessen [i hemmet]? Är det okej att familjemedlemmarna kan, ta del av det här 
mötet? Barn kan ju komma hem från skolan, öppna dörren och kliva rakt in i ett läkarbesök eller en 
rehabiliteringssistuation. Grannen kan komma och knacka på dörren. [...] [Hemmets omgivning] är 
strukturerad på ett helt annat sätt än om man befinner sig i ett fysiskt rum på en hälsocentral, psykiatri eller 
sjukhus.” (Respondent 2) 
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Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor innefattar omvårdnad ett etiskt perspektiv där 

respektive sjuksköterska har moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut. 

Forskning ska använda, bedriva och sprida kunskap för att utveckla professionen och 

därmed är det viktigt att utarbeta riktlinjer för omvårdnadsarbete (Willman 2014, 11). 

Studien tyder på behov av regler, rutiner och säker funktion relaterad till teknisk 

implementering. Hanteringen av svåra besked via distansteknik, utan direkt kontakt 

mellan vårdtagaren och vårdpersonal, var etiskt oklart och ansågs individuellt betingat.   

En viktig frågeställning var garantin av sekretess vid distanssamtal. Resultaten 

tolkas som att det anses finnas en risk för att privatliv försummas inom distansvård, och 

att arbetssätt ska säkerställa och tydliggöra ansvarsområden. Det nämndes att 

vårdmiljön inte var lika kontrollerad vid distanssamtal som vid fysisk närvaro, och hur 

utomstående potentiellt kan få kännedom om känslig information utan kontroll från 

vårdgivare. Bartfai och Boman (2012, 234-235) påpekar vikten av vem som ska använda 

tekniken och vem som har bestämmanderätt över vilka som ska ha tillgång till den. 

En intressant aspekt utan klart svar var hur förhållningen till sociala medier 

skulle hanteras. Specifikt relationer och information relaterad till både patient och 

personal.  

 

4.5 Införande av ny teknik 

4.5.1 Varför går implementeringen sakta? 
För att eHälsa ska bli mer utbrett beskriver Respondent 1 att det måste finnas driftiga 

politiker, projektledare och eldsjälar som driver arbetet på plats och arbetar utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv.  

Respondent 3 påstår att rådande eHälsa inte är bättre implementerat då 

Nationell samordning inte är tillräckligt finansierad och ett ofyllt behov av kompetens 

kvarstår. Respondent 4 menar att forskning inte har sett till att avslutade 

forskningsprojekt inom ämnet lett till någon implementering av nya arbetssätt. Hen 

pekar på många forskningsprojekt där distansteknik testas i flera månader, men vid 

slutet av forskningen avbryts projekten istället för fortsatt utvärdering och eventuellt 

implementering. Respondent 2 framhäver att det är en stor process att ändra arbetssätt 

inom vården samt att det är lättare att utveckla och implementera lösningar vid tydliga 
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behov. Samtidigt som frågeställningar om betalning, journalföring och vårdkvalité måste 

besvaras. Respondent 1 anser att det är viktigt att driva och visa behov av 

teknikutveckling inom vårdverksamheten med tillägg att det även är viktigt, i sänder, att 

fokusera på enstaka utvecklingsprojekt. En god bakgrund och strukturerad strategi ökar 

chanserna för utveckling. Respondent 5 påpekar vikten om hur nuvarande 

implementering av distansteknik kan påverka framtida omvårdnad och frågar sig hur 

arbete angående teknik och behandling ska implementeras. Respondent 5 slår fast att 

det inte kommer att ta tio eller femton år innan medborgare ställer krav på utveckling av 

eHälsotjänster. Det här är redan aktuellt.  

 
“Det här kommer ju att utvecklas [...] därför att medborgarna ställer krav på de här tjänsterna. [...] Så jag 
tror att de kommer driva denna utveckling framåt. [...] Och sen säger många: Ja, men det kan ju ta tio, 
femton år! För då har de unga växt upp och då börjar de ställa krav. Men så är det inte. Det är här redan nu.” 
(Respondent 5) 

 

Utbredning av eHälsa kräver politisk drift och projektledning. Men frågeställningar 

förekommer angående journalföring, betalning, finansiering, vårdkvalité och 

kompetensbehov.  

Förändringar av arbetssätt är en stor process och vanligen anses det lättare att 

utveckla och implementera lösningar vid tydliga behov. För att lyckas med 

implementeringar krävs god bakgrund, strukturerad strategi och fokusering på enstaka 

projekt i sänder. Införandet av IKT-verktyg, såsom ett nytt IT-system i en organisation, 

kan vid införandet påverka organisationen negativt då det kan krävas en viss 

inlärningstid (Gardelli 2012, 68). 

I de fall där implementering av eHälsa oftast misslyckats är relaterade till att 

projekt avbrutits abrupt. Mair et.al. (2012, 359-361) menar att, innan god 

implementering kan ske, måste lösningar finnas som redogör ansvarsroller, 

riskhantering och eventuella samarbetsproblem mellan vårdgrupper (Mair, May, 

O'Donnell, Finch, Sullivan och Murray 2012, 359-361).  

 

5. Mötet och betydelsen för omvårdnad 
I det grundläggande mötet med en annan människa finns, enligt Buber, en grundtanke 

om att mänskliga relationer kan betecknas som en Jag-Du relation. Detta utgörs av nära 

möten mellan två personer och kännetecknas av en ömsesidighet, där den ena parten 
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inte ska göra en vinst eller utnyttja den andra. Detta innebär att vårdtagaren behandlas 

som en människa, som ett subjekt. Vårdpersonal står på samma nivå som vårdtagaren. 

Motsatsen till detta är en Jag-Det relation som kännetecknas av distans och 

tillbakadragenhet, där inget djupare möte kan ske och en av parterna objektifieras. En 

Jag-Du relation gör en djupare kontakt med den andra människan möjlig.  

Vårdpersonal ska se en person istället för en diagnos (Blennberger 2013, 104-106). Med 

utgång ifrån Buber anses bristande kommunikation var ett centralt problem inom 

omvårdnaden (Cohn 2001, 170-173). Utifrån Cohn och Buber anser författarna att god 

kommunikation borde vara av stor betydelse vid utformning av vård via eHälsometoder. 

eHälsa kan därmed skapa miljöer, där en Jag-Du relation formas, så att 

kommunikationen mellan vårdpersonal och vårdtagare kan bli effektivare.  

God sjukvård består enligt Florence Nightingale av att iaktta småsaker som är 

gemensamma för alla sjuka (Nightingale 1989, 96-107). Studien påvisar att 

omvårdnadsarbete med eHälsometoder kan leda till förluster av några av dessa 

småsaker under patientmötet, exempelvis sinnesintryck såsom dofter, känsel och 

beröring.  

Utifrån resultatet blir det tydligt att patientmötet är i utveckling, speciellt under 

sjuksköterskans arbete via vård på distans. Det beskrivs även att det kan finnas ett 

behov för säkerställande av sekretess vid arbete med eHälsa, då trygghet inte alltid 

upplevs densamma vid distansbaserade medel som vid fysiska möten. Möte via 

distansmedel beskrivs även kunna påverkas av fysiska hinder, exempelvis patienters 

eventuella syn- och hörselnedsättningar. Författarna menar att eHälso-utveckling kan 

skapa möjligheter för goda Jag-Du relationer. Med exempelvis en organisatorisk 

samordning som säkerställer sekretess, underlättar kommunikation samt förbättrar 

vårduppföljning kan videomöten potentiellt skapa en mer personlig Jag-Du interaktion. 

Genom lättillgänglig kommunikation med vårdtagaren kan sjuksköterskan tänkbart 

skapa en personlig, subjektiv kontak som kan upplevas jämställd. 

I mötet mellan vårdtagare och vårdpersonal utgör personcentrerad vård kärnan 

för omvårdnad. Umeå-modellen beskriver att mötet utifrån ett personcentrerat 

perspektiv bland annat ska utgå ifrån patientens historia, hälsosyn, egna förmågor och 

personliga behov. Dessa områden är utgångspunkter för omvårdnad (Umeå universitet 

2015, 3). eHälsa erbjuder ett tekniskt stöd och kan stärka den personcentrerade vården 
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genom bättre kommunikation och ökad tillgänglighet för vårdtagare. Detta kan ge 

sjuksköterskor möjligheter att möta patienter på nya sätt som i teorin gör vården mer 

tillgänglig och skapar förutsättningar för en god Jag-Du relation. 

I situationer inom vården där vårdtagare befinner sig i en beroendeställning har 

vårdpersonal möjlighet att påverka hur omvårdnaden upplevs. Därmed kan 

vårdrelationen ses som asymmetrisk då mötet tillkommit på grund av vårdtagarens 

behov av vård. Omvårdnaden och vårdtagarens hälsa kan alltså ses som bunden till 

vårdpersonalens förhållningssätt, praktiska färdigheter och teoretiska kunnande 

(Blennberger 2013, 83-111). Författarna kan se att vårdmötet inte alltid är jämställt, då 

patienten kan anses stå i en beroendeställning till vårdpersonal. Med eHälsa kan 

beroendeställningen minskas, i och med att vårdtagaren kan ha ökad tillgång till 

information, samt förfogande att läsa sin egna journal. Därmed kan patienterna bli mer 

delaktiga i sin egna vård. 

 

6. Konklusion 
eHälsa kan bidra till arbete med personcentrerad omvårdnad. Information via websidor 

och ökad tillgänglighet kan påverka patientens delaktighet på ett positivt sätt. 

Videomöten har enligt respondenter potential att ersätta kortare, fysiska vårdbesök,. 

Detta inom exempelvis uppföljnings- och rehabiliteringssituationer.  

Distansvård kan inte utesluta det fysiska mötet inom vården. Däremot ges 

möjlighet att fler yrkesgrupper kan involveras i arbetet med patienten till lägre 

kostnader. Studiens respondenter visar på att patienter ser positivt på användning av 

distansteknik och att teknikmognaden många gånger kan vara större bland patienter än 

bland vårdpersonal.  

I några delstater i USA arbetar vårdpersonal redan under premissen att virtuella 

möten med patienter kan likställas med fysiska möten (Moorhead 2014). Hur man ser 

på patientmötet i samband med förändring av arbetsrutiner och arbetssätt är två av de 

stora utmaningarna för eHälsa i dagsläget. 

6.1 Framtida studier  
Vid ett införande av eHälsotjänster ser studiens deltagare inte tekniken i sig som upphov 

till barriärskapande beteende. Däremot anser deltagarna attityder till distansteknik vara 
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en möjlig orsak till vårdbarriärer. Detta stämmer överens med rapporteringar om att 

organisatoriska barriärer står i vägen för en framgångsrik adaption av eHälsa 

(Llewellyn, Procter, Harvey, Maniatopoulos och Boyd 2014, 94-95).  

Det finns ett stort behov av praktiskt utbildning av eHälsa samtidigt som det 

fortfarande är oklart hur distanskommunikation ska organiseras inom hälso- och 

sjukvård. Brist på kompetens och otillräcklig finansiering anses vara huvudanledningar 

till att eHälsa inte är mer implementerat i dagens läge. 

Framtida studier inom eHälsa kan med fördel utforska patientperspektivet i 

relation till eHälsoutveckling. Undersökningar kan även göras om hur utveckling och 

implementering av IT-systemen inom vården förändrar ansvarsområden, beslutssystem 

och lagstiftning. Framtida studier kan även undersöka vem som ska fungera ägare till 

patientdata, hur data får användas, hur det koordineras mellan olika användare samt 

hur eHälsa relateras till frågor som personlig integritet. Behov finns även att undersöka 

om ekonomiska fördelar kan påvisas, och hur betalningssystem kan utformas. Det är 

även oklart om hur mycket tekniskt kunnande som kommer att vara nödvändig hos 

vårdpersonal och befolkning för ett fullgott resultat av vårdarbete med eHälsa. Studiens 

respondenter beskriver en oro om att individuella patienter ska ha svårt att förstå given 

information utan korrekt handledning från vården. Det är även sagt att fast fullständig 

säkerhet inom tekniska sammanhang anses omöjligt så måste sekretess på något vis 

tillgodoses, innan en större implementering av distansbaserad vårdkontakt införs.  

 eHälsa är en arbetsmetod med potentiella förutsättningar för säker, åtkomlig 

samt effektiv omvårdnad på distans. Det finns fortfarande kvar hinder, men potentialen 

förblir stor.  
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Tabell 2. Frågeformuär 

Tema Stödfrågor 

Kommunikation  

1. Vilka utmaningar står vården inför idag, r/t 
distanskommunikation? 

 

2. Vad tycker du personcentrerad vård innebär i ett “digalt” 
system? 

Vad krävs för det? Vad är dina tankar om “tekniska 
aspekter” som används inom distansvård? Enkelt/svårt att 
använda teknik? Vad kan implementeras, förändras, 
underlättas? 

3. Vad är din åsikt om distanskommunikation är mellan 
vårdinsatser och patient? 

Lättare/svårare att kommunicera? Felkällor, tekniska/ 
språkliga? Säkra rutiner? 

4. Framtida användning, vad kan “internetbaserad” vård i 
hemmet innebära för sjuksköterskeyrket? 

Fördelar/utmaningar? 

Tidsaspekter och kostnader  

5. På vilket sätt tror du tidsapsekter och kostnader påverkas vid 
direktkonsultation med patient? Dvs förbättras tiden för 
pat/vårdare så att det blir mer effektivt, varför? 

På vilket/vilka sätt ser du resurser/arbetsätt förrändras? 
Tar 15min till läk, men 3 timmar till sjukhus & allt annat. 

Samarbete  

6. Vilka fördelar/hinder ser du att arbeta med 
videokonferensmetoder? ex. skype mm 

Dela information? Skillnader i datainsamling? 
Engagemang/närvaro bland deltagarna? 
 - Ser saker (blek hy/allmäntillstånd) / Skillnader i 
patientdialog? Barriärskapande? 

7. Vad är din förhållning till samråd med andra vårdgrupper via 
distansteknik? 

Vad är bra/mindre bra med att arbeta på distans? 

8. Nuvarande utbildning om ämnet? Får studenter tillräckligt 
med utbildning idag inom eHälsa? 

Former av förbättring? 

Patientsäkra aspekter  

9. Vad skulle du säga krävs för patientsäker arbetsform i ett 
“digitalt” system? 

Åsikter om inspelade samtal? Skillnad mot för 
vårdanteckningar? Patientens självbestämmande? 

Bonus/ avrundning  

10. Varför tror du att eHälsa inte är mer implementerat än vad 
det är nu? 

 

11. Något vi glömt att fråga / något du vill tillägga? 
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Tabell 3. Från meningsenhet till tema. 

Meningsenhet från orginaltext Kondencerad 
meningsenhet 

Underliggand
e innehåll 

Subtema Tema 

Sen när man utvecklar någonting som en patient ska 
använda, vi kan ju också vara patienter ibland. Man 
behöver ha med de som ska använda ett system, tex i 
utvecklingen. Och det gäller både patienter och om man 
tänker att det är ett personalsystem så behöver ju 
personalen vara med också. Och många gånger har det ju 
historiskt varit så att eh… att det är tekniker som 
utvecklar någonting. Och sen så är det inte så logiskt. 

Man behöver ha med 
de som ska använda 
ett system i dess 
utveckling. Det gäller 
både patienter och 
personal.  

Teknik måste 
utvecklas 
utifrån 
vårdtagares och 
vårdgivares 
behov. 

Patientsäk
er teknik 
användni
ng 

Teknik och 
utbildning 

Nä,, asso jag reagerar inte speciellt.. jag tycker det inte är 
barriärskapande… att ha…. att ha via… ja… jag har varit 
inne i sådana här projekt och har sett så mycket positivt… 
och har framkommit fram så mycket bra… man fått så 
mycket extra som är bra… som man inte hade fått 
annars… men jag är ju färgad väldigt mycket… jag kan ju 
inte säga att jag är neutral… jag är ju färgad av ja sett… de 
projekt jag har varit med i… Där man har varit väldigt 
övervägande… fått otroligt mycket mer.. 

Jag tycker inte 
distansvård är 
barriärskapande. Min 
åsikt är dock färgad 
av att som person 
vara väldigt insatt i 
ämnet.  

Forskare har 
upplevt att 
distansvård 
inte skapar 
barriärer. 

Vård- 
kvalité 

Patientsäkra 
aspekter 

Eh… ja…. Om jag säger så här… det är ju, är ju genomfört 
ett stort antal projekt där man har testat olika... lösningar 
och ja… på… allt möjligt. Där man ser att de här 
lösningarna fungerar. Så tekniskt sätt så är det inga större 
problem att, att genomföra en massa sådana hära olika 
typer av eHälsolösningar. Det man också sett det är ju 
att… ehh…. patienterna är ju väldigt positiva och eh... ser 
alla möjligheter. De ser ju vinsten i till exempel att… att 
slippa ta ledigt från jobbet eh…eh... att eh… kunna utföra 
alltså, ja… kontakten på ett mycket enklare sätt. Då så… 
Särskilt för då i de här länen här uppe så sparar det ju på 
långa, dyrbara resor särskilt för föräldrar som kan ha det 
väldigt betungande och så… så att det är väldigt positivt 
så. 

Stort antal projekt har 
visat på positiv 
inställning ifrån 
patienter som inte 
behöver ta ledigt ifrån 
jobb, eller behöver 
resa lång väg.  

Stort antal 
projekt visar på 
en positiv 
inställning till 
distansteknik 
ifrån patienter. 

Vårdtagar
perspektiv 

Tidsaspekte
r och 
kostnader 

Så jag skulle vilja säga att det öppnar ju upp för lite… ja… 
på sikt om man visionerar litegrann så kan jag tänka mig 
att det skulle kunna behövas andra 
yrkeskategorier/vårdkompetenser i vården. Men också att 
man kan tänja lite grann på det här vad som är läkarens 
uppgifter? Vad är sköterskans uppgifter? Och även 
andra… andra kategorier… yrkeskategorier. 

Med lite vision kanske 
det skulle behöva 
finnas andra 
yrkeskategorier/vårdk
ompetenser i vården. 
Att tänja lite på vad 
som är läkarens 
respektive sköterskors 
uppgifter.  

Vid distansvård 
kan 
överlappande 
arbetsuppgifter 
behövas bland 
vårdpersonal 
på sikt. 

Varför går 
implemen
teringen 
sakta? 

Införande 
av ny teknik 

 


