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Sammanfattning 

Bakgrund: Sverige har en av de största andelarna äldre i världen. Fler lever 

längre med kroniska sjukdomar, vilket ger en ökad efterfrågan på vård. 

Andelen personer med hjärtsvikt ökar. Digital teknik kan bli en viktig länk 

mellan patient, anhörig samt hälso- och sjukvården. Ökad användning av 

digital teknik i hälso- och sjukvården kan underlätta för patienter med 

kronisk sjukdom och leda till en bättre livskvalitet. Självmonitorering i 

hemmet ger en snabb indikation på försämring, leder till färre akutbesök och 

inläggningar samt minskade vårdkostnader.  

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av självmonitorering i hemmet 

utifrån den äldre patienten med hjärtsvikt och anhörigas perspektiv. 

Metod: För att besvara studiens syfte och problemområde valdes en kvalitativ 

studie med induktiv design. Material inhämtades genom semistrukturerade 

intervjuer som sedan analyserades genom kvalitativ analys enligt Malteruds 

systematiska textkondensering.  

Resultat: I studien deltog sju äldre med hjärtsvikt och sex anhöriga. 

Deltagarna självmonitorerade i hemmet med hjälp av en mobil plattenhet. 

Analysen resulterade i tre kategorier. Aspekter av trygghet och otrygghet i 

samband med självmonitorering, självmonitorering ett stöd till egenvård 

samt självmonitorering ett stöd till att bli en partner i vården men också ett 

ansvar. 

Slutsats: Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med en ökande 

äldre befolkning där fler lever längre med kroniska sjukdomar. Patienten 

behöver bli mer delaktig samt behöver ta ett större ansvar för den egna 

vården. Studiens resultat pekar på att äldre patienter med hjärtsvikt och deras 

anhöriga genom självmonitorering i hemmet upplever trygghet, beskrivs få 

en ökad kunskap om sin sjukdom och behandling samt tar ett större ansvar 

för sin hälsa genom att utföra avancerad egenvård i hemmet. 

Nyckelord 

Digital teknik, självmonitorering, egenvård, äldre, hjärtsvikt och anhöriga.  

 

 



 

 

Abstract 

Background: Sweden has one of the highest proportions of older people in 

the world. More people live longer with chronic diseases, which increases 

the demand for care. The proportion of people with heart failure is 

increasing. Digital technology can become an important link between patient, 

relative and healthcare. Increased use of digital technology in healthcare can 

help patients with chronic illness and lead to a better quality of life. Self-

monitoring in the home provides a quick indication of deterioration and leads 

to less emergency visits and admissions as well as reduced healthcare costs. 

Aim: The aim was to describe the experience of self-monitoring in the home 

based on the elderly patient with heart failure and the relative's perspective. 

Method: A qualitative study with inductive design was chosen to answer the 

study's purpose and problem area. Data was obtained through semi-structured 

interviews, and analysed using qualitative analysis according to Malterud's 

systematic text condensation. 

Results: Seven elderly patients with heart failure and six relatives 

participated in the study.  Participants self-monitored in the home using a 

mobile device. The analysis resulted in three categories. Aspects of security 

and insecurity related to self-monitoring, self-monitoring provides support 

for self-care and self-monitoring a support to become a partner in care but 

also a responsibility. 

Conclusion: Health care is facing major challenges with an increasing ageing 

population where more people live longer with chronic diseases. The patient 

needs to become more involved and need to take greater responsibility for 

their own care. The results of the study indicate that elderly patients with 

heart failure and their relatives through self-monitoring in the home 

experience security, are described to gain an increased knowledge of their 

disease and treatment and take greater responsibility for their health by 

performing advanced self-care at home. 

 

Keywords 

Digital technology, self-monitoring, self-care, elderly, heart failure and 

relative. 
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upplevelser av digital vård i hemmet. Tack även till vår handledare Mirjam 
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1 Inledning 

Utvecklingen av digital teknik i hälso- och sjukvården sker snabbt både i 

Sverige och internationellt (Nilsson, 2017). Samtidigt blir antalet äldre fler i 

hela världen och antalet förväntas fortsätta öka i flera decennier framåt 

(Kristensson & Jakobsson, 2010). En växande äldre befolkning ställer nya 

krav på hälso- och sjukvården, användning av resurser och dess effektivitet. 

Digital teknik ger patienter och anhöriga nya möjligheter att kontakta hälso- 

och sjukvården, söka vård, få rådgivning och hitta information om hälsa eller 

sjukdom (Sävenstedt & Florin, 2013). Utvecklingen tyder på att digital 

teknik kommer att påverka vården i hemmet allt mer och därigenom 

distriktssköterskans arbete, bland annat sättet att möta patienten genom olika 

former av distansmöten. Att i större omfattning ge vård i hemmet med hjälp 

av digital teknik skulle kunna minska vårdkostnaderna för samhället. Genom 

nya lösningar för kommunikation på distans och överföring av information, 

uppkommer också ett behov av ny forskning (Sävenstedt & Florin, 2013). 

Digital teknik kan ställa större krav på patienten exempelvis genom 

tillgänglighet för rapportering av mätvärden och samtal med hälso- och 

sjukvården (Mathar, Fastholm & Sandholm, 2014). Det är viktigt att både 

den äldre patienten, anhöriga och distriktsjuksköterskan får vara med i 

utvecklingsprocessen av nya digitala verktyg (Gard & Melander Wikman, 

2012; Sävenstedt & Florin, 2013). Arbetet med digitalisering hos äldre 

patienter på en primärvårdsenhet i södra Sverige (se vidare avsnitt 2.7) har 

bidragit till intresse och inspirerat oss till ämnet för denna magisteruppsats. 

Distriktssköterskans arbetssätt kommer att förändras med en ökad 

digitalisering i vården. Med den här studien vill författarna bidra till en ökad 

förståelse kring äldre patienter med hjärtsvikt och anhörigas upplevelse av 

självmonitorering i hemmet. 
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2 Bakgrund 

2.1 E-hälsa och digital teknik 
 

Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges 

kommuner och landsting (SKL), Famna och Vårdföretagarna har gemensamt 

tagit fram en beskrivning av begreppet e-hälsa. “E-hälsa är att använda 

digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla 

hälsa” (Socialstyrelsen, 2016, första stycket). E-hälsa används i artiklar och 

litteratur för att beskriva alla tillämpningar av digital teknik i hälso- och 

sjukvården. I England och USA finns specialistsjuksköterskor i e-hälsa, den 

engelska specialistsjuksköterskans roll skulle enligt svensk tillämpning 

kunna sägas innefatta telefonrådgivning, internetbaserad hälsoinformation, 

elektroniska journalsystem samt utbildning på distans (Sävenstedt & Florin, 

2013). Sedan 2005 är e-hälsa ett prioriterat område inom 

Världshälsoorganisationen (WHO) (Melander Wikman, 2012). Begreppet 

digitalisering delas in i informationsdigitalisering och samhällelig 

digitalisering. Analog information blir digital och olika former av IT-stöd 

integreras och blir en del av verksamheten (Regeringen & SKL, 2016). 

Digital teknik kan fungera som ett stöd till egenvård och behandling samt 

bidra till trygghet, delaktighet och en förbättrad hälsa. Digital teknik anses 

kunna bidra till att äldre kan bo kvar i hemmet. I den här uppsatsen används 

digital teknik som ett samlingsnamn för olika digitala tekniklösningar inom 

hälso- och sjukvården. Digital teknik kan exempelvis bestå av digitala 

trygghetslarm, tele- och videokommunikation samt sensorer i hemmet (SKL, 

2019a). Socialstyrelsen (2013) beskriver att egenvård är något som en 

legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person 

kan utföra själv eller med hjälp av någon annan. Självmonitorering i denna 

studie är något som patienten själv eller med stöd av anhörig utför med hjälp 

av digital teknik i hemmet. 
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2.2 Nationella riktlinjer för digitalisering 
 

En ökad digitalisering i hälso- och sjukvården har pågått under flera år och 

inom flera olika områden. Hälso- och sjukvården står inför utmaningar med 

en åldrad befolkning, ökad efterfrågan på vård, begränsade resurser samt 

svårigheter med långsiktig kompetensförsörjning. Primärvården kommer i 

framtiden att behöva erbjuda både digital och fysisk tillgänglighet och den 

digitala vården behöver integreras med den traditionella (SOU 2019:42). 

Enligt regeringen och SKL (2016) ska Sverige vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Individen ska med hjälp 

av e-hälsa stå i centrum. Med hjälp av e-hälsa ska vården och omsorgen vara 

jämlik, effektiv, tillgänglig och säker.   

Arbetet med e-hälsa utgår från tre återkommande teman: kommunikation, 

tillgänglighet och verksamhet. Kommunikationen mellan patient och hälso- 

och sjukvården ska förbättras och underlättas. Patientens egna resurser ska 

stärkas genom tillgång till e-hälsotjänster. Patienten ska bli mer delaktig i 

den egna vården, vilket förväntas leda till större inflytande över den egna 

hälsan. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska även få tillgång till rätt verktyg 

för att kunna ge en snabb och säker vård (E-hälsomyndigheten, 2018).   

2.3 Den äldre människan 
 

Världens befolkning ökar hela tiden och andelen personer som är 65 år eller 

äldre blir fler och fler. I Sverige har vi en av de högsta andelarna äldre i 

världen. På mindre än 40 år väntas antalet personer som är 60 år eller äldre i 

världen öka från cirka 810 miljoner till två miljarder. I Sverige ses en ökning 

inte bara av personer som är 65 år utan även upp i högre åldrar. Den största 

procentuella ökningen ses bland personer som är 90 år eller äldre (Dehlin & 

Rundgren, 2014). Orsaken till att fler blir äldre har åtskilliga förklaringar. 

Två av dessa är förbättrade levnadsvillkor samt en förbättrad hälso- och 
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sjukvård (Kristensson & Jakobsson, 2010). Fler lever längre med kroniska 

sjukdomar och kostnader för vården av kroniskt sjuka står för 80 till 85 

procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna (Myndigheten för vårdanalys, 

2014).  

 

En persons ålder säger inget om funktionsförmåga men ålder som siffra är 

fortfarande något som delar in personer i unga eller gamla. Ofta går gränsen 

för äldre vid 65 år. Gruppen är heterogen och skillnader i exempelvis ålder 

och hälsostatus är stor. Allt fler tillhör gruppen äldre under många år av sitt 

liv (Behm & Gustafsson, 2017). Det är viktigt att inte blanda samman 

åldrande som är en naturlig del av livet och sjukdom i vården av äldre 

(Dehlin & Rundgren, 2014).  

2.4 Hjärtsvikt 
 

Åldrande innebär en ökad risk för sjukdom och funktionsnedsättning och att 

bli sjuk eller få en diagnos påverkar livet och även identiteten. Att drabbas av 

flera sjukdomar som påverkar varandra gör det ibland svårt att upprätthålla 

tidigare rutiner vilket leder till en ökad stress (Norberg, Lundman & 

Santamäki Fischer, 2012). I Europa har två av tre personer över 65 år i snitt 

två kroniska sjukdomar. Kronisk sjukdom utgör den tyngsta sjukdomsbördan 

i världen. När fler personer lever längre med kroniska sjukdomar leder det 

till förutom ökat lidande också till ekonomiska konsekvenser. Vården av 

kroniskt sjuka utgör en stor del av sjukvårdskostnaderna (Regeringskansliet, 

2014).  

 

I Sverige har cirka 250 000 personer hjärtsvikt, av dessa är två av tre över 75 

år. Andelen personer med hjärtsvikt i västvärlden ökar och tillståndet är 

vanligt i den äldre befolkningen. Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som 

kräver livslång behandling (Hjärt- och Lungfonden, 2018). Hjärtsvikt innebär 

att hjärtats pumpförmåga är nedsatt, vid normalt fyllnadstryck klarar inte 
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hjärtat att pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen (Dehlin & Rundgren, 

2014). Symptom vid hjärtsvikt är exempelvis andfåddhet, trötthet samt 

vätskesvullnader. Symptomen kan initialt uppstå vid tung fysisk 

ansträngning men i ett senare skede av sjukdomsförloppet kan de uppstå 

även vid lätt ansträngning (Persson, 2012). I 75 procent av fallen orsakas 

hjärtsvikt av ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni (Wikström, 2014). Vid 

behandling av hjärtsvikt är målet att lindra symptom, förbättra patientens 

livskvalité och minska behovet av akutvård och inläggning på sjukhus. 

Genom att dagligen kontrollera till exempel kroppsvikt, puls, bensvullnad, 

trötthet och andfåddhet samt anpassa sin livsstil kan patienten påverka sitt 

sjukdomsförlopp (Strömberg, 2005). Vardagen påverkas ofta för personer 

med hjärtsvikt, de kan exempelvis uppleva en isolering från sociala 

sammanhang. Patienter med hjärtsvikt beskrev den sociala isoleringen som 

att de har en begränsad förmåga att delta i sociala evenemang och en 

begränsad möjlighet att umgås med familj och vänner (Jeon, Kraus, Jowsey 

& Glasgow, 2010).  

2.5 Vård i hemmet 
 

Med en äldre befolkning som ökar och lever längre men som ofta också har 

flera olika hälsoproblem leder utvecklingen mot att mer vård utförs i hemmet 

(Sävenstedt & Florin, 2013). Hemmet är en plats där vi kan dra oss tillbaka 

och känna oss trygga. Hemmet berör också upplevelser av frihet, ansvar och 

meningsfullhet vilket kan sammanfattas som hemmastaddhet. Hemmiljön 

formas efter våra egna behov och är en plats där vi är fria och kan vara oss 

själva. Vid behov av vård och omsorg i hemmet förändras dess betydelse. 

Det är extra viktigt att den äldre patienten får behålla sin autonomi och 

bestämma hur den vill ta emot hälso- och sjukvårdspersonalen vid vård i 

hemmet eftersom det är människors mest intima fysiska rum (Rämgård & 

Wijk, 2017). När vårdbehovet blir större och patienten är i behov av tekniska 
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hjälpmedel kan patienten och anhöriga uppleva hemmet som förändrat 

(Kirkevold, Brodtkorb, & Hylen Ranhoff, 2018). 

 

Distriktsköterskan blir vid vård i hemmet gäst i patientens vardag istället för 

att patienten kommer till primärvården eller slutenvården. Bytet av arena 

leder till förändrad balans i omvårdnadsrelationen. Digital teknik inom 

vården ökar också möjligheten till olika former av distansmöten mellan 

patient och distriktsköterska men ställer också krav på ökad teknisk kunskap 

(Sävenstedt & Florin, 2013). En svensk studie av Öberg, Orre, Isaksson 

Shimmer, Larsson och Hörnsten (2018) visar distriktsköterskornas osäkerhet 

angående den pågående digitaliseringen i svensk primärvård. Studien visar 

på behovet av mer forskning för att möjliggöra att digital teknik utformas så 

att de uppfyller både patienten och hälso- och sjukvårdens krav. Digital 

teknik kan vara ett stöd för att uppnå självständighet, ge vård av god kvalitét 

samt ge distriktssköterskor tillräckligt med resurser för att stödja patienten så 

att god omvårdnad bibehålls. Detta kan leda till patientdelaktighet och 

möjlighet till egenvård (Öberg et al., 2018). 

2.6 Anhöriga som vårdar och stödjer 
 

Anhörig är den som vårdar eller stödjer en närstående medan den närstående 

är den som tar emot omsorg, vård och stöd (Socialstyrelsen, 2019a). När en 

person drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning får det konsekvenser 

för alla som står personen nära. Den anhörige blir ofta en viktig resurs, direkt 

eller indirekt för personens fortsatta hälsa och livskvalitet (Johansson, 

2007). Socialstyrelsen fastslår i en rapport från 2012 att var femte person i 

vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Var fjärde anhörig ger 

omsorg till make, maka eller partner och hälften av de anhöriga ger omsorg 

till en förälder. Anhöriga svarar för 75 procent av all omsorg som ges i 

hemmet (Socialstyrelsen, 2012). Anhöriga kan hjälpa den som är sjuk på 

olika sätt exempelvis genom direkt praktisk hjälp, känslomässigt, 
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ekonomiskt, som ett ombud vid myndighetskontakt eller genom ett delat 

hushåll. Omfattningen av hjälpen kan variera från ett avgränsat område till 

att vara mycket omfattande (Sand, 2007). När anhöriga ansvarar för att vårda 

någon som är sjuk är förutsättningen för att det ska fungera att 

anhörigvårdaren själv behåller sin hälsa. Att vårda en anhörig kan ge 

tillfredsställelse men är även ofta både fysiskt och psykiskt betungande och 

kan leda till att den som vårdar blir ensam och isolerad (Benzein, Hagberg, & 

Saveman, 2017; Sand, 2007).  

 

Anhöriga till den som är sjuk drabbas också av sjukdomen och de anhörigas 

delaktighet i vården kan ha stor inverkan på deras relation. Anhöriga kan 

uppleva att deras individuella frihet blir begränsad och de kan uppleva ett 

ökat ansvar. Parrelationen kan förändras när en går från att vara partner till 

att vara vårdare. Anhöriga kan uppleva en bristande kunskap om deras 

partners sjukdom samt ett otillräckligt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 

(Hedberg & Nygårdh, 2018).  

2.7 Tidigare forskning om digital teknik vid vård i hemmet 
 

Stor tilltro finns på att mobila applikationer och system i en snar framtid ska 

bli en viktig länk mellan patienten och hälso- och sjukvården (Mäkitalo, 

2019). Fler äldre använder sig av digital teknik. Men forskning visar att äldre 

personer med nedsatt fysisk hälsa använde digital teknik i mindre 

utsträckning än äldre friska personer oberoende av ålder och utbildningsnivå 

(Elo et al., 2014). I Sverige är 77 procent av befolkningen positiv till att 

regioner och landsting erbjuder digital service. Hos personer över 65 år är 

siffran något lägre (SKL, 2019b). I en studie av Milos Nymberg et al. (2019) 

med äldre personer uttryckte deltagarna motstridiga känslor för e-hälsa. 

Deltagarna påtalade en oro för tillgängligheten till hälso- och sjukvård samt 
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en nedsatt förmåga till att hantera digital teknik men också en skepsis mot 

dåliga IT-system. Trots detta såg studiens deltagare ett behov av nya digitala 

tjänster och hade också en önskan om att utvecklingen skulle fortsätta framåt 

(Milos Nymberg et al., 2019). Drygt sex av tio är positiva till vård och 

omsorg i hemmet med stöd av digital teknik (SKL, 2019b).  

 

Petersen, Weeks, Norin, och Weinstein (2019) menar att digital teknik kan 

användas i allt större utsträckning i hälso-och sjukvården för att underlätta 

för kronisk sjuka patienter. Den digitala tekniken ger patienterna effektiv och 

personcentrad vård (Petersen et al., 2019). Digital teknik ger en snabb 

indikation på försämring hos patienter med hjärtsvikt vilket leder till färre 

besök på akutmottagningar, minskat antal inläggningar och återinläggningar 

samt sänkta vårdkostnader (Maeng et al., 2014; Orozco-Beltran, Sánchez-

Molla, Sanchez & Mira, 2017). Förutom en minskning av 

sjukhusinläggningar för patienter med kronisk sjukdom som använde digital 

teknik i hemmet för självmonitorering såg Mc Bain, Shipley och Newman 

(2015) att efterfrågan på sjukhustjänster i andra delar av hälso- och 

sjukvården kunde öka. Atkin och Barret (2012) menar att digital teknik är ett 

bra komplement till den traditionella vården av patienter med hjärtsvikt, i 

studien förbättrades patienternas livskvalitet (Atkin & Barret, 2012). Studier 

visar även att digital teknik ökar följsamheten vid läkemedelsbehandling 

(Antonicelli et al., 2008; Atkin & Barret, 2012). I en studie av Frennert, 

Forsberg och Östlund (2013) med äldre kroniskt sjuka personer såg man att 

det viktigaste med den digitala teknik som testades i studien var att främja 

självständighet i vardagen. Det var också viktigt att den digitala tekniken i 

hemmet gav fördelar som sjukvården inte annars kunde ge exempelvis en 

ökad kontakt (Frennert et al., 2013).  

 

Digital teknik ger trygghet och säkerhet men ställer också krav (Karlsen, 

Moe, Haraldstad, & Thygesen, 2019; Mathar et al., 2014). Patienten behöver 
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rapportera till hälso- och sjukvården samt vara nåbar vilket kan påverka 

patientens vanliga rutiner. Möjligheten till snabb kontakt med hälso- och 

sjukvården gav patienten en förstärkt känsla av kontroll (Mathar et al., 2014).  

Digital teknik kan förbättra den äldres självständighet om tekniken anpassas 

efter användarens behov (Karlsen et al., 2019). Gard och Melander Wikman 

(2012) menar att det är viktigt att äldre får vara delaktiga i utvecklingen av 

digital teknik och att deras erfarenheter tas till vara (Gard & Melander 

Wikman, 2012). Digital teknik behöver också vara lätt att använda samt inte 

innehålla för många enheter. Deltagarna behöver även få kontinuerlig och 

anpassad information och utbildning (Frennert et al., 2013; Milos Nymberg 

et al., 2019). I Karlsen et al. (2019) studie visade det sig att en del äldre i 

studien upplevde svårigheter med digital teknik men att de ändå valde att 

fortsätta använda den (Karlsen et al., 2019). I Milos Nymberg et al (2019) 

studie uttrycktes också en rädsla för att tekniken ska ersätta mänsklig 

kontakt, att resurser läggs på datorer och maskiner i stället för på tillräckligt 

med personal (Milos Nymberg et al., 2019).   

2.8 Självmonitorering i hemmet – ett stöd till egenvård 
 

På en primärvårdsenhet i södra Sverige genomfördes en pilotstudie under 

sommaren 2018 där 16 äldre patienter med hjärtsvikt under fyra månader 

fick tillgång till en mobil plattenhet i hemmet. Med hjälp av den mobila 

plattenheten som består av en pekskärm samt mätinstrument håller 

patienterna daglig kontroll på sina fysiologiska värden. Patienten mäter själv 

i hemmet på vardagar kroppstemperatur, syremättnad i blodet, puls, 

blodtryck och vikt. Individuella avvikelser förekommer exempelvis kan 

enstaka patienter kontrollera mätvärden varannan dag. Patienten kan själv se 

mätvärdena på skärmen och resultatet skickas digitalt till primärvården. En 

av två kontaktsjuksköterskor som är utbildade distriktssköterskor tar emot 

och utvärderar patientens mätvärden samt dokumenterar i patientens journal. 

Patienten besvarar också fem frågor där patienten skattar sitt mående på en 
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skala mellan ett till fem, även svaren på frågorna skickas digitalt. Patienten 

och distriktssköterskan i primärvården kan snabbt få en överblick av 

patientens värden och frågesvar samt kan även se resultaten över tid för att 

upptäcka variationer. Om ett eller flera värden avviker från det normala tar 

distriktssköterskan kontakt med patienten med hjälp av den mobila 

plattenheten eller via telefon. Ser värdena bra ut görs en avstämning en gång 

per vecka via ett videosamtal genom den mobila plattenheten. Anhöriga kan 

delta i avstämningen. Distriktssköterskan gör efter samtalet en 

journalanteckning. Enligt en intern utvärdering resulterade pilotstudien i 

färre vårdkontakter, en minskad patientkontakt mellan läkare och patient där 

patienten istället hade kontinuerlig kontakt med sjuksköterska. Större delen 

av kontakterna var digitala. Pilotstudien visar också på en minskad andel 

läkarbesök och akutbesök vilket leder till minskade kostnader (Cuviva, 

2019). I kommunen där projektet genomförts har man en av landets äldsta 

befolkningar och avståndet till specialistsjukvård är relativt långt (Westin, 

2018). Projektet är idag permanentat och en del av primärvårdsenhetens 

ordinarie verksamhet.  

3 Teoretisk referensram 

Denna studie utgår från Dorothea Orems egenvårdsteori samt begreppen 

egenvård, trygghet och personcentrerad vård.  

3.1 Orems egenvårdsteori 
 

Omvårdnadens mål är enligt Dorothea Orems egenvårdsteori att hjälpa 

patienten till självständighet i hälsorelaterade aktiviteter. Egenvård, 

egenvårdsbehov och egenvårdskrav är tre centrala begrepp i teorin om 

egenvård. Egenvård kan enligt Orem beskrivas som aktiviteter som en person 

själv tar initiativ till och gör för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, 

hälsa och välbefinnande. Egenvårdskraven kan tidvis överstiga patientens 
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förmåga att utföra hälsofrämjande aktiviteter och det blir istället hälso- och 

sjukvårdens ansvar att kompensera denna brist. Patienten och hens anhöriga 

bör få hjälp av vården för att patienten så långt som möjligt ska återfå sin 

egenvårdskapacitet (Kirkevold, 2000).  

 

Framväxten av en relation mellan sjuksköterska och patient är enligt Orems 

egenvårdsteori viktig för att kunna stödja och undervisa patienten till 

egenvård. Relationen mellan sjuksköterska och patient är avgörande eftersom 

den är en förutsättning för patientens deltagande i omvårdnaden (McCabe & 

Timmins, 2015). Flera olika strategier för egenvård kan enligt Orems 

egenvårdsteori användas för att ge stöd och hjälp åt patienten. Vilka 

strategier som är lämpliga beror på patientens egenvårdsbehov och 

egenvårdsförmåga. När egenvårdsförmågan saknas helt eller delvis kan 

sjuksköterskan utföra egenvården åt patienten. Genom att vägleda patienten 

kan sjuksköterskan hjälpa patienten att fatta beslut som stärker hens 

egenvårdsförmåga. I situationer där patienten ska lära sig nya färdigheter kan 

hen behöva stöd och motivation, det ger sjuksköterskan genom att stödja 

patienten fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att utveckla både en fysisk och 

psykosocialt stödjande miljö. Patienten behöver undervisning för att utföra 

mer komplicerad egenvård, hen behöver också veta hur och varför 

egenvården utförs. Sjuksköterskan bör undervisa patienten om alternativa 

tillvägagångssätt och risker (Audulv, 2019).  

3.1.1 Egenvård 

 

Både i Sverige och utomlands finns flera olika definitioner av begreppet 

egenvård (Brodin, 2006). Enligt Socialstyrelsen (2013) är egenvård en hälso- 

och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och 

sjukvården har bedömt att en person själv eller med hjälp av exempelvis en 

anhörig kan utföra. Vad som är egenvård går inte att säga generellt utan det 

krävs en individuell bedömning. Patienten behöver ha förutsättningar för att 
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själv kunna utföra egenvården på ett säkert sätt, eller att hen kan instruera 

någon att hjälpa till. Om patienten inte kan utföra egenvården självständigt 

ser den legitimerade yrkesutövaren på hur stödet runt patienten ser ut. Det 

kan fortfarande vara egenvård om åtgärden på ett säkert sätt kan utföras av 

exempelvis en närstående. Närstående har ingen skyldighet enligt lag att 

hjälpa till med egenvård. Om en åtgärd istället kräver medicinskt utbildad 

personal är det istället hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2013).  

3.2 Trygghet  
 

Trygghet utgörs av en grundtrygghet och av en situationsrelaterad trygghet. 

Trygghet är sammankopplat med upplevelsen av tröst och innefattar 

människans inre liv såväl som hens omgivning. Inom omvårdnad kan 

trygghet knytas till tillit, sjuksköterskans omsorg, sjuksköterskans och 

familjens närvaro och även till viss del till kunskap och teknologi. 

Grundtrygghet utvecklas tidigt i livet och har koppling till människans 

identitet. Situationsrelaterad trygghet kan beskrivas som när de sociala 

livsvillkoren för den enskilda människan känns stabila och tillförlitliga 

(Santamäki Fischer, 2019).  

 

Trygghet och otrygghet kan beskrivas utifrån de olika situationer en 

människa kan befinna sig i. Sjukdom och behov av sjukvård kan skapa 

otrygghet för den drabbade, samtidigt kan tryggheten återställas när 

sjukdomen botats. Lever människan i en trygg tillvaro med trygghet på 

jobbet, en god ekonomi och välfungerande relationer kommer troligtvis hen 

inte att drabbas lika hårt som en människa som lever i en otrygg tillvaro. Om 

sjukdomen inte kan botas kan ändå en viss trygghet upplevas om patienten 

får hjälp att hantera sjukdomen och kontroll över sin situation (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 
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3.3 Personcentrerad vård 
 

Begreppet personcentrerad vård står för ömsesidighet samt interaktion och 

kommunikation. Ett samarbete mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen där sjuksköterskan kunskap är en viktig resurs. I 

centrum för vården står patienten och den närstående, personcentrerad vård 

ökar patientens makt och ansvar. Fokus ligger på patientens erfarenhet och 

upplevelse av sjukdom och risk för sjukdom istället för fokus på sjukdom 

och organ. Sjuksköterskan lyssnar på patientens berättelse och tillsammans 

skapas en förtroendefull relation. Personcentrerad vård är ett lagarbete, 

patienten är expert på hur tillståndet känns, närstående är experter på sina 

erfarenheter och observationer av den som är sjuk. Sjuksköterskan har 

kunskap om vårdförloppet samt vård och behandlingsprinciper (Ekman & 

Norberg, 2013).  

 

Patienten och sjuksköterskans relation är en viktig del i omvårdnadsmötet, 

relationen uppstår i mötet. Sättet sjuksköterskan kommer att möta patienter 

på kommer att förändras i framtiden genom att digital teknik ger möjlighet 

till olika former av distansmöten (Sävenstedt & Florin, 2013). 

4 Problemformulering 

Med en växande äldre befolkning kommer det att ställas nya krav på hälso- 

och sjukvården och på vår kommande roll som distriktssköterska. Fler äldre 

har kroniska sjukdomar som exempelvis hjärtsvikt under många år av sitt liv 

vilket leder till ökat lidande för patienten och höga hälso- och 

sjukvårdskostnader för samhället. För att kunna behålla välfärden och en god 

kvalitet på omvårdnaden kommer mer hälso- och sjukvård behöva utföras i 

hemmet. Patienten ibland med hjälp av anhörig behöver bli mer delaktig och 

ta ett större ansvar för sin hälsa. Att patienten utför avancerad egenvård 

genom självmonitorering i hemmet, rapporterar in mätvärden samt är 
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tillgänglig för kommunikation med hälso- och sjukvården är ett exempel där 

patienten tar ett ökat ansvar. Det behövs mer kunskap om hur den äldre 

patienten med kronisk sjukdom och deras anhöriga upplever att kontrollera, 

genomföra självskattning samt rapportera in sina mätvärden med hjälp av 

digital teknik till hälso- och sjukvården. Därför valde författarna att studera 

äldre patienter med hjärtsvikt och deras anhörigas upplevelse av 

självmonitorering i hemmet. 

5 Syfte 

Syftet var att beskriva upplevelsen av självmonitorering i hemmet utifrån den 

äldre patienten med hjärtsvikt och anhörigas perspektiv. 

6 Metod 

6.1 Design 
 

För att besvara studiens syfte valde författarna att genomföra en kvalitativ 

studie med induktiv ansats. Material inhämtades genom semistrukturerade 

intervjuer som sedan analyserades genom kvalitativ dataanalys enligt 

Malteruds (2014) systematiska textkondensering. Utifrån studiens syfte var 

det en fördel att använda sig av en kvalitativ design för att få en djupare 

förståelse av deltagarnas upplevelse. 

6.2  Urval 
 

På en primärvårdsenhet i södra Sverige fanns vid denna studies start 15 

patienter med hjärtsvikt som genomförde självmonitorering i hemmet. 

Samtliga patienter var 65 år eller äldre, saknade diagnos för kognitiv svikt 

samt hade sökt akutsjukvård för övervätskning vid minst ett tillfälle. Urvalet 

genomfördes i samråd med primärvårdsenhetens två ansvariga 

kontaktsjuksköterskor och var ett strategiskt urval. Deltagare som tidigare 
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haft den mobila plattenheten i hemmet men inte längre har det inkluderades i 

studien. Deltagare som vid tidpunkten för intervjuerna var tillräckligt friska 

för att kunna låta sig intervjuas under cirka 60 minuter samt även hade minst 

en anhörig som kunde tänka sig att låtas intervjuas inkluderades. Anhöriga 

kunde vara exempelvis make, maka, partner, syskon eller barn. Deltagare 

som de ansvariga kontaktsjuksköterskorna trodde kunde ge rik information 

inkluderades. Patienter som haft den mobila plattenheten i mindre än tre 

månader i hemmet exkluderades.  

6.3 Datainsamling 
 

Tillstånd att genomföra studien efterfrågades via e-post hos 

verksamhetschefen på den aktuella primärvårdsenheten (Bilaga 1). Efter 

verksamhetschefens godkännande kontaktades deltagarna via telefon med 

muntlig information om studien samt förfrågan om deltagande. Skriftlig 

information lämnades och informerat samtycke inhämtades av deltagarna i 

samband med intervjuerna (Bilaga 2). Innan samtycket skrevs på 

informerades deltagarna muntligt om att det insamlade datamaterialet 

eventuellt kan komma att användas för sekundäranalyser i forskningssyfte. 

Samtliga tillfrågade gav samtycke till intervju. 

 

Data till studien samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes enligt studiens intervjuguide som utvecklats av 

författarna utifrån studiens syfte (Bilaga 3) som fokuserar på ämnesområdet 

och genom uppföljande frågor utifrån det deltagarna berättade. 

Intervjuguiden låg till grund för samtalet med den äldre patienten och dess 

anhörig, i enlighet med Malterud (2014) rekommendation att en 

intervjuguide ska ses som en minneslista. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är det inte nödvändigt att frågorna kommer i den ordning som 

bestämts från början. En pilotintervju genomfördes för att testa frågeguiden. 

Pilotintervjun togs med i analysmaterialet. Intervjun inleddes med en 
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presentation av studiens syfte därefter följde allmänna frågor om deltagarnas 

ålder och tidsperiod med den mobila plattenheten. Tankar under och efter 

varje intervju dokumenterades i en dagbok. Patel och Davidsson (2011) 

betonar att det under intervjun kan dyka upp tankar hos den som intervjuar 

som rör problemområdet. Det är viktigt att dokumentera dessa tankar inför 

den kommande dataanalysen. Genom att båda författarna till studien deltog 

gavs möjlighet till att observera deltagarnas kroppsspråk, pauser och känslor 

som till exempel skratt eller gråt. Deltagarna erbjöds intervju enskilt eller 

tillsammans med sin anhörig. Samtliga valde att intervjuas tillsammans med 

sin anhörig så långt som det var genomförbart. Därmed genomfördes sju 

intervjuer med sammanlagt 13 deltagare. Intervjuerna spelades in digitalt 

(ljud) och medellängden för intervjuerna var 28 minuter. Intervjuerna 

genomfördes i deltagarnas hem enligt deras önskemål och samtliga deltagare 

fick en blomma som tack för att de deltog i studien.  

6.4 Dataanalys 
 

Dataanalysen genomfördes genom kvalitativ dataanalys enligt Malteruds 

(2014) systematiska textkondensering. En latent innehållsanalys 

genomfördes. Analysen genomfördes gemensamt och förutsättningslöst, det 

vill säga med en induktiv ansats (Polit & Beck 2016/2017). Intervjuerna 

spelades in digitalt och transkriberades ordagrant. Malteruds (2014) 

analysmetod valdes för att den lämpar sig väl för att söka beskrivningar och 

begrepp samt för att metoden inte kräver någon omfattande teoretisk 

skolning för att kunna genomföra analysen på ett försvarligt sätt. Analysen 

genomfördes i fyra steg. I den första fasen läste författarna igenom och 

bekantade sig med textmaterialet upprepade gånger var för sig och sedan 

tillsammans för att få en helhetssyn. Därefter skapades preliminära teman. 

De preliminära teman som framkom var: trygghet, otrygghet, ansvar, stöd 

samt kunskap (Bilaga, 4). Genom att läsa tillsammans ses detaljer som 

kanske inte hade uppmärksammats enskilt. Under denna fas är det viktigt att 
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lägga sin förförståelse och den teoretiska referensramen tillfälligt åt sidan för 

att kunna urskilja det materialet vill förmedla (Malterud, 2014). I analysens 

andra fas skiljdes relevant text från irrelevant. Materialet gicks igenom 

systematiskt, rad för rad för att identifiera meningsbärande enheter. 

Författarna sorterade den del av texten som kunde belysa studiens 

problemformulering och identifierade meningsbärande enheter. Därefter 

systematiserades de meningsbärande enheterna vilket kallas kodning. 

Koderna samlar de texter som har något gemensamt. Ställning togs till 

samhörighet och skillnader när det gäller teman och koder. Resultatet av 

arbetet under fas två resulterade i följande kodgrupper: trygghet, otrygghet, 

personcentrerad vård, kunskap, egenvård, egenvårdsbrist och ansvarskänsla 

(Bilaga, 4). I den tredje fasen kondenserades innehållet i de meningsbärande 

enheterna. Att dela in materialet i koder är inte målet för fas tre utan 

indelningen i subgrupper som synliggör olika aspekter av kodgruppernas 

innehåll (Malterud, 2014). I analysens fjärde fas rekontextualiserades texten, 

vilket betyder att textbitarna sattes ihop igen. Genom att sammanfatta 

essensen i de kondenserade kodgrupperna togs kategorier fram. 

Textmaterialet sammanfattades utifrån intervjufynden i enlighet med 

Malteruds (2014) rekommendation. Exempel på analysförfarandet finns som 

bilaga (Bilaga 4). Under arbetet med intervjuerna samt med att läsa och 

analysera texten skrevs tankar och reflektioner ner som rörde 

problemområdet i dagboksform. Vid den slutliga analysen av materialet togs 

hänsyn till det som skrivits ner i dagboken.  

6.5 Forskningsetiska överväganden 
 

Enligt Polit och Beck (2016/2017) måste etiska aspekter tas i beaktande i 

studier där människor ingår. Helsingforsdeklarationen sammanfattar etiska 

principer för forskning som omfattar människor, vilket beaktades i studien. 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) får forskning endast utföras i denna studies fall om den äldre och 
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dess anhörig har samtyckt till studien. Deltagarna i studien informerades 

både skriftligt och muntligt om studiens syfte och därmed uppfylldes 

informationskravet. För att uppfylla samtyckeskravet informerades 

deltagarna både skriftligt (Bilaga 2) och muntligt om att de deltar i studien 

frivilligt och närhelst de önskar kan lämna studien utan att ange orsak. 

Deltagare och författare skrev under studiens samtyckesblankett innan 

intervjuerna började (Bilaga, 5). Samtliga patienter utom en intervjuades 

tillsammans med sin anhörig. Patienter och anhöriga slutförde varandras 

meningar och svaren flätades samman, därför kommer resultatet från 

intervjuerna inte att delas upp i patient- och anhörig citat. Vid 

intervjutillfällena informerades deltagarna om att vi var där i egenskap av 

författare till en magisteruppsats och inte i egenskap av sjuksköterskor i 

primärvården. Deltagarna informerades om att deras svar i studien inte 

påverkar deras pågående eller fortsatta vård. Detta gjordes för att minska 

deltagarnas beroendeställning och ge dem möjlighet att uttrycka både 

positiva och negativa omdömen.  

 

Allt material som kom ut av intervjuerna förvarades lösenordskyddat. 

Författarna samt handledare har haft tillgång till materialet under studiens 

gång. Intervjumaterialet kommer eventuellt att vara en del i en större studie 

som leds av handledaren till denna studie. När magisteruppsatsen är 

genomförd kommer materialet som författarna till denna studie har tillgång 

till att förstöras. Deltagarna i studien har i samband med att intervjuerna 

genomfördes erbjudits att ta del av resultatet.  

 

Studier på magisternivå eller inom utbildning involveras inte av lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) och av de 

bestämmelser som reglerar övrig forskning. Enligt lokala riktlinjer vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar har en etisk egengranskning genomförts för 

denna studie (Bilaga 6). En ansökan skickades till Etikkommittén Sydost för 
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rådgivande etisk granskning, stor vikt har lagts vid kommitténs svar (Bilaga 

7). Genomförandet av en studie väcker frågor om värdet av den kunskap som 

ges och det bidrag som studien skänker samhället (Kvale & Brinkmann, 

2014). Nyttan med studien bedöms överväga den risk som deltagarna i 

studien tar.  

7 Resultat 

Sju personer över 65 år med diagnosen hjärtsvikt och sex anhöriga deltog i 

studien. Anhöriga som deltog i studien var make, maka eller barn till 

patienten. Deltagarna hade haft den mobila plattenheten i hemmet mellan 4 - 

18 månader, tre personer hade inte längre en mobil plattenhet i hemmet. 

Patienterna var mellan 72 och 87 år och de anhöriga mellan 55 och 83 år, sju 

var kvinnor och sex män. En deltagare föll bort på grund av sjukdom i 

samband med intervjutillfället.  

 

Analysen resulterade i tre kategorier där de äldre patienterna med hjärtsvikt 

och deras anhöriga beskriver upplevelsen av självmonitorering i hemmet. I 

resultatet finns citat för att tydliggöra innehållet i kategorierna och förstärka 

återkopplingen till det ursprungliga intervjumaterialet. Citaten redovisas 

ordagrant. Den första kategorin är: aspekter av trygghet och otrygghet i 

samband med självmonitorering, denna kategori delas in i två subkategorier. 

Nästa kategori är: självmonitorering ett stöd till egenvård, där efter följer den 

tredje kategorin: självmonitorering ett stöd till att bli en partner i vården men 

också ett ansvar.  

 

7.1 Aspekter av trygghet och otrygghet i samband med 

självmonitorering 
 

I studien berättar deltagare om den oro och stress som de upplevde innan de 

fick tillgång till den mobila plattenheten. Att de vid oro för försämring fick 
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ringa eller besöka primärvården eller vid behov akutmottagningen på 

länssjukhuset. Deltagare beskriver att vårdbesöken har minskat och därmed 

stressen och oron. Följande citat belyser otryggheten innan deltagaren fick 

den mobila plattenheten men också tryggheten som infann sig.  

”Man blir ju…det blir ju…värdena läggs ju in och sen så har dom 

(kontaktsjuksköterskorna) ju det att titta på då och jämföra med. Och sen blir 

det att om det är något som inte stämmer, som det ska vara, då hör dom ju av 

sig med en gång. Det är ju det som är så bra. Så man behöver ju aldrig ha 

den där oron. Förut var jag så orolig. Och jag var ju jättesjuk alltså. Han 

(läkaren) sa ju det, ’ja du har ju kraftig hjärtsvikt’, sa han, och man blir ju 

sjuk alltså, och ångest och djävulskap rent ut sagt. Jag mådde ju så dålig 

ibland när jag kom in på lasarettet så jag trodde jag skulle dö” (Deltagare 

3). 

7.1.1 Trygghetsskapande aspekter 

 

Patienter och anhöriga upplevde en trygghet i att ha en snabb och enkel 

kontaktväg till primärvården via meddelande på den mobila plattenheten 

eller ett direkttelefonnummer till kontaktsjuksköterskan. Vid en försämring i 

sjukdomen hoppades patienterna på att den mobila plattenheten skulle vara 

en snabb väg till vård. Den mobila plattenheten upplevdes som en länk 

mellan patienten, deras anhöriga och hälso- och sjukvården, denna länk 

skapade trygghet. En förmån som deltagare upplevde var också 

kontaktsjuksköterskornas roll där de vid behov förmedlade kontakt vidare 

exempelvis till husläkare. Både patienter och anhöriga upplevde den 

regelbundna kontakten med kontaktsjuksköterskan som bra. Deltagarna såg 

det som positivt att deras mående följdes upp med samtal en gång per vecka 

vilket på sikt skapade trygghet. 

”Det är inte så längesen vi gjorde det, för då pratade du med dom 

(kontaktsjuksköterskan) över plattan, och så sa du att du var orolig för 
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hjärtat, för det kändes inte bra. Och då så sa dom att X (patienten) skulle 

komma dit, och så skulle vi ta EKG, och det gjorde vi, och det var inget fel. 

Men då blir X ju lugn” (Deltagare 8). 

I studien framkom att anhöriga upplevde en avlastning i att hälso- och 

sjukvården tog del av patientens mätvärden och mående samt agerade vid 

behov. Kontaktsjuksköterskan såg patientens inrapporterade mätvärden 

vilket ledde till att anhöriga inte längre kände sig ensamma i ansvaret runt 

den hjärtsviktssjuke.  

”Förut har jag varit ensam om att oroa mig för X (patienten), och nu känns 

det som att jag inte är ensam längre, för nu är dom (kontaktsjuksköterskan) 

med också, som har hand om plattan. Så känns det” (Deltagare 2). 

För både patient och anhöriga beskrevs självmonitorering bidra till en känsla 

av kontroll. Flera patienter tolkade själva sina mätvärden och kunde upptäcka 

avvikelser. Vid en viktuppgång agerade flera av deltagarna genom att ta extra 

vätskedrivande läkemedel. Även om grundsjukdomen inte går att bota kunde 

den mobila plattenheten underlätta vardagen, en deltagare beskrev den 

mobila plattenheten ”som en kompass” (Deltagare 3). Deltagare beskrev att 

kontaktsjuksköterskans kunskap gjorde att de kände sig trygga, exempelvis 

kunde kontaktsjuksköterskan upptäcka något som de själva inte kunde se 

eller tolka utifrån patientens värden. Vetskapen om att kontaksköterskan 

hörde av sig vid avvikelser upplevdes bidra till en ökad trygghet och en 

känsla av kontroll, en deltagare beskrev den mobil plattenheten ”som en 

livlina” (Deltagare 3).  

”Så jag tycker det är en väldig trygghet. Till exempel vid ett tillfälle, då 

ringde hon (kontaktsjuksköterskan) från vårdcentralen, ’ja, jag ser här, sa 

hon, att X (patienten) har gått upp två kilo på en dag, det var inte bra’ Nej 

och det bevisar ju att dom kollar allting och att dom ser när någonting är 

fel” (Deltagare 8). 
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7.1.2 Aspekter av otrygghet  

 

Samtliga deltagare hade någon gång under tiden med den mobila 

plattenheten upplevt teknikproblem. Deltagarna beskriver exempelvis 

problem med uppkoppling, att mätvärden inte förs över till hälso- och 

sjukvården, att medicintekniska produkter inte fungerar och att den mobila 

plattenheten hänger upp sig. Deltagarna ger en bild av hur de uppfattar 

teknikproblemen genom ord som: irritation, meningslöshet och oro.  

”Det har hängt upp sig ibland, du vet då och då, och då känner man sig ju 

lite otrygg, när man inte vet vilken knapp man ska trycka på för att…för att 

få igång kommunikationen. Ja, då tänker jag, det är bäst jag skriver…tar det 

en gång till och skriver upp det” (Deltagare 12). 

Deltagare i studien påtalade att den mobila plattenheten blev en påminnelse 

om sjukdom som i sin tur upplevdes bidra till ökad oro. Nedan beskriver en 

deltagare sin reflektion över att ha en mobil plattenhet i hemmet. 

”För man blir ju inte bättre utav att man går och tänker på det hela tiden” 

(Deltagare 5). 

7.2 Självmonitorering ett stöd till egenvård  
 

Under intervjuerna påtalade ett par deltagare att de innan de fick den mobila 

plattenheten saknade medicintekniska redskap för att kontrollera exempelvis 

sitt blodtryck i hemmet. Andra deltagare i studien kontrollerade och 

antecknade mätvärden redan innan de fick den mobila plattenheten, detta 

beskrivs av följande citat.  

”Jag har en liten bok va, där det står datum… Jag har fyllt i själv alltså. 

Datum, temperatur, vikt, blodtryck och blodsockret. Ja, jag kan väl säga det 

att det är ju motsvarande det jag har gjort hela tiden, men det är ju på det 

här sättet enklare, för jag slipper bokföra det själv” (Deltagare 7). 
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Att kontrollera mätvärden och svara på frågor om sitt mående upplevdes av 

patienten och anhöriga ge ökad kunskap om sjukdomen. I studien framgick 

det att flera deltagare med hjälp av självmonitorering kände att de kunde 

påverka sin behandling. Genom att se sina mätvärden kunde ett flertal 

deltagare själva eller med stöd av anhörig koppla mätvärdet till symptom och 

behandling. Några deltagare fick hjälp av anhöriga med att monitorera samt 

med att kontrollera sina mätvärden för att upptäcka eventuella avvikelser. 

Citatet nedan beskriver det stöd anhöriga kan uppleva i sin roll.  

”Det är inte bara jag som säger, ’nu ska du ta ett extra piller’, utan, nu har 

hon (kontaktsjuksköterskan) ringt och sagt så, så det finns lite vetenskap 

bakom det hela” (Deltagare 6). 

I intervjuerna framkom positiva reaktioner där deltagare upplevde att det 

ökade egenvårdsansvaret som självmonitorering medför kunde som en av 

deltagarna uttrycket det ”leda till en djupdykning” (Deltagare 1) i hur hen 

mår och har det i hemmet. Andra upplevde att de inte var redo för det 

utökade egenvårdsansvaret utan föredrog en personlig kontakt med vården 

vilket nedanstående citat belyser.  

”Jo, jag hade som…det över mig liksom. Kolla blodtrycket, men det får vi ju 

göra på vårdcentralen nu, och det blir ett annat” (Deltagare 6). 

I intervjuerna framkommer också att deltagare upplever ett bristande stöd till 

egenvård. De beskriver hur de hela tiden registrerar mätvärden men att de 

inte förstår varför. Patienter och anhöriga önskar kontinuerlig utbildning och 

stöd för att hantera tekniken men också för att tolka sina mätvärden i relation 

till sina symptom. Även om deras aktuella värden bedömdes av 

kontaktsjuksköterskan, kunde patienten uppleva att hen inte mådde bra.   

”Dom (kontaktsjuksköterskan) säger att dina värden är ju bra, då kan jag ju 

inte säga att jag tycker att dom är dåliga” (Deltagare 12). 
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7.3 Självmonitorering ett stöd för att bli en partner i vården men 

också ett ansvar 
 

Deltagare i studien beskriver att den mobila plattenheten bör vara ett 

komplement till den övriga hälso- och sjukvården. I studien framkommer att 

patienter vill ha kontakt med kontaktsjuksköterskan via den mobila 

plattenheten eller telefon. Deltagarna ville också ha kontakt med sin 

husläkare i primärvården, patientansvarig hjärtläkare på länssjukhuset samt 

hemsjukvården vid behov. Patienter uttrycker i intervjuerna att de genom 

självmonitoreringen blir en del i teamet. Ett par deltagare i studien berättar 

att de med självmonitoreringen av mätvärden som grund sökt vård akut. 

Anhöriga och patienter uppger att det underlättar för patienten att alla 

vårdgivare via patientens journal kan ta del av de registrerade mätvärdena. 

Deltagare beskriver att självmonitoreringen kan ge hälso- och sjukvården en 

helhetsbild av hens sjukdomstillstånd.  

”Jomen inte bara det, utan det var ju när du kom in till akuten så är det ju så 

mycket frågor, men nu har dom (sjuksköterskor och läkare) ju en helt annan 

bild av helheten” (Deltagare 3). ”Det är jättebra, och om vi säger att det blir 

någonting så kan dom ju titta i plattan och dom kan ju kolla, för allting 

registreras ju i datorn” (Deltagare 4). 

Citatet nedan belyser de farhågor som patienter och anhöriga hade kring att 

den digitala vården skulle ersätta fysiska besök av vårdpersonal.  

”Sen var ju jag så här att nu får man aldrig se en doktor, nu får man bara 

titta in i plattan. Lite så hade jag emot det där då va” (Deltagare 1). ”Nu får 

man väl aldrig träffa nån läkare, sa X (patienten)” (Deltagare 2). ”Jag hade 

ju läst lite om hur det skulle…hur hemvården skulle bli då, att man får bara 

trycka på knappen men man får aldrig träffa en person på lasarettet” 

(Deltagare 1). 
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Både patienter och anhöriga upplever att självmonitorering av mätvärden i 

hemmet innebär ett ansvar. I intervjuerna berättar patienterna att de vanligen 

självmonitorerar måndag till fredag och att de kontaktar 

kontaktsjuksköterskorna via telefon eller den mobila plattenheten vid 

frånvaro. En av deltagarna hade nyligen varit bortrest och därför inte 

självmonitorerarat. På direkt fråga om hur patienten upplevde det att inte 

självmonitorera svarade deltagaren: ”Ja, jag tycker det var skönt” (Deltagare 

1). Många deltagare beskriver att det till en början kunde vara tjatigt eller ett 

besvär att självmonitorera men att det med tiden blev en del i vardagen. Trots 

det ökade ansvaret uttryckte flertalet deltagare i intervjustudien att de ville 

fortsätta självmonitorera och att de var noga med att kontrollera sina 

mätvärden. Deltagarna ville att självmonitoreringen skulle bli rätt och såg det 

som en förmån. Om ett eller flera mätvärden var avvikande kontrollerade 

patienterna om värdet på nytt. 

”Jo, men det är ju som jag sa, det är ju det man känner ansvaret för va, så 

att…jag kan ju inte bara säga att det där (självmonitoreringen) skiter vi i, 

som till exempel när det kommer nån reklam på posten, det kastar vi, det 

skiter vi i. Det kan man ju inte säga om det här utan det här har vi ju åtagit 

oss som ett ansvar va.” (Deltagare 1). 

8 Diskussion 

8.1  Metoddiskussion 
 

Kvalitativ forskning är lämplig när fördjupad förståelse av personers levda 

erfarenheter eftersöks (Henricsson & Billhult, 2017). I studien ville 

författarna studera deltagarnas upplevelse av självmonitorering i hemmet. 

För studien valdes en induktiv ansats. En deduktiv ansats kändes inte aktuell 

för studien eftersom författarna på förhand inte valt en modell eller teori, och 

inte antagit att vissa förhållande föreligger (Fridlund & Mårtensson, 2017; 



 

26(43) 

 

Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Textmaterialet är grundat på 

deltagarnas upplevelser och har analyserats förutsättningslöst. Genom 

kvalitativ semistrukturerad intervju ville författarna nå djupare förståelse. 

Vid kvalitativa studier är forskarens delaktighet given. Författarna blir 

medskapare till materialet genom samspelet under intervjuerna (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2012).  

I studien gjordes ett strategiskt urval. Innan mötet med 

kontaktsjuksköterskorna bestämdes inklusions- och exklusionskriterier för 

studien. Kontaktsjuksköterskorna var de som fick göra bedömningen av vilka 

deltagare som levde upp till kriterierna. Vid ett strategiskt urval är urvalsbias 

en medveten risk. Om data samlas in enbart från likatänkande personer 

kommer inte det insamlade materialet att påverka eller utmana författarnas 

förförståelse (Malterud, 2014). En risk med att välja ut deltagare som kan 

tänkas ge rik information skulle kunna medföra att resultatet blir vinklat. 

Antalet deltagare i en magisteruppsats är begränsat och författarna önskade 

öka möjligheten för ett rikt material därför behölls inklusionskriteriet. Ett 

variationsrikt urval av deltagare ökar studiens överförbarhet samt skapar 

trovärdighet för urvalet (Henricson, 2017). Deltagare som inte längre har den 

mobila plattenheten i hemmet inkluderades för att få ett så variationsrikt 

urval som möjligt. Studiens resultat visar om urvalets storlek gav tillräckligt 

med datamaterial för att kunna utveckla ny kunskap utifrån studiens syfte 

(Malterud, Siersma & Guassora, 2015). I en kvalitativ studie behöver det inte 

enbart vara positivt med ett stort antal deltagare. Materialet kan bli svårt att 

överblicka och analysen ytlig. Överförbarheten står inte alltid i proportion till 

hur mycket antalet deltagare ökar i studien. Bedömningen av överförbarhet 

bygger på andra grundregler än hur stort urvalet är exempelvis ska resultatet 

vara delbart med andra (Malterud, 2014). 

Deltagarna i studien tillfrågades om deltagande via ett telefonsamtal. 

Eftersom författarna har en anställning i primärvården där studien 
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genomfördes skulle frågan kunna uppfattas som en påtryckning. De tilltänkta 

deltagarna informerades om att studien ligger till grund för en 

magisteruppsats och inte påverkar deras fortsatta vård. Eventuellt hade det 

uppfattats som mer neutralt om förfrågan till de tänkta deltagarna först 

skickats via brev.  

Författarna är nybörjare både när det gäller att samla in material genom 

intervjuer och att analysera intervjumaterialet. Trots detta belyser deltagarnas 

berättelser olika erfarenheter av självmonitorering, materialet bedöms som 

relativt rik. En svårighet kan vara att plocka ut essensen av vad deltagaren 

vill förmedla utan att väva in sin egen förförståelse. Författarna har förhållit 

sig aktivt och medvetet till sin förförståelse (Malterud, 2014). Tidigare 

erfarenheter påverkar förförståelsen, författarna har skrivit ner i dagboksform 

och pratat med varandra om sin förförståelse löpande under studiens gång 

vilket leder till att pålitligheten ökar (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Förförståelsen påverkar sättet att samla in och bearbeta data och kan i bästa 

fall ge näring och styrka till studien. Det kan även medverka till det motsatta, 

att författarna istället går in i studien med ett begränsat perspektiv (Malterud, 

2014). Båda författarna arbetar som sjuksköterskor på den primärvårdsenhet i 

södra Sverige där deltagarna är listade och kan genom sin yrkesroll som 

sjuksköterska träffat deltagarna och deras anhöriga. Före och efter 

intervjuerna skrevs tankar och reflektioner ner. Genom att göra egna memos 

minskad risken för att den egna förförståelsen skulle överrösta studiens 

resultat. Enligt Malterud (2014) kan det vara bra att anteckna egna tankar och 

reflektioner samt regelbundet plocka fram det under studiens gång. Ett annat 

sätt att minimera förförståelsen är att under arbetets gång hela tiden återknyta 

till studiens teoretiska referensram och begrepp (Malterud, 2014).  

Andra val av datainsamlingsmetoder övervägdes som gruppintervjuer eller 

strukturerade intervjuer med de valdes bort. Gruppintervjuer bedömdes som 
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svårt med tanke på patientens grundsjukdom, sekretess samt möjligheten till 

att samla både patienter och anhöriga vid samma tillfälle (Danielsson, 2017).  

För att testa intervjuguide och intervjuteknik genomfördes en pilotintervju. 

Studiens intervjufrågor med följdfrågor bedömdes besvarade studiens syfte. 

Enligt Polit & Beck (2016 /2017) ökar studiens trovärdighet när 

intervjufrågorna svarar an mot studiens syfte. Intervjuerna har ett manifest 

innehåll och ett latent budskap. Det manifesta innehållet är textnära, 

uppenbart och är på en beskrivande nivå i form av kategorier. Det latenta 

budskapet är det som sägs mellan raderna, det uttrycks på en tolkade nivå i 

form av teman (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Författarna hade 

som avsikt att göra en latent innehållsanalys men eftersom författarna är 

ovana vid att intervjua, samla in material samt analysera och tolka data 

kanske analysen ändå ska ses som manifest.  

På andra primärvårdsenheter i södra Sverige har man påbörjat arbetet med 

den mobila plattenheten i hemmet. I denna studie är deltagarna vana vid att 

bli intervjuade eftersom pilotstudien var en av de första i sitt slag och därför 

fick uppmärksamhet både i hälso- och sjukvården samt i media. Både 

journalister från media och forskare från hälso- och sjukvården har tidigare 

intervjuat några av studiens deltagare. Eventuellt påverkar det hur deltagarna 

svarar, att de har en förförståelse för vad författarna önskar få svar på. 

Kanske hade materialet blivit annorlunda om deltagare hade kunnat ingå 

även från andra primärvårdsenheter. Studiens deltagare är bosatta i en 

kommun med relativt långa avstånd till hälso- och sjukvård. Den geografiska 

miljön kan ha påverkat resultatet därför är det tveksamt om resultatet är 

representativt för andra kommuner med annan geografisk miljö exempelvis 

en storstad med ett sjukhus på orten. Detta kan försvaga studiens 

överförbarhet.  

I studien har författarna gemensamt genomfört samtliga intervjuer samt gått 

igenom materialet var och en för sig och sedan tillsammans. Genom att göra 
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stora delar av analysen tillsammans ökar tillförlitligheten i resultatet 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2012). För att öka studiens giltighet och 

där med trovärdighet har författarnas handledare fått löpande tillgång till 

analysprocessen och resultat för att granska det kritiskt.  

Informations och samtyckeskravet har följts. Författarna har tagit till sig och 

följt de rekommendationer som de fick från etikkommittén sydost. En 

svaghet är att gruppen från vilket urvalet gjordes är liten, faktum kvarstår, att 

personer med stor kännedom om gruppen utifrån citat skulle kunna 

identifiera vilken deltagare som sagt vad.  

8.2 Resultatdiskussion 
 

I resultatdiskussionen lyfts studiens viktigaste fynd fram och diskuteras. I 

kategorin aspekter av trygghet och otrygghet i samband med 

självmonitorering lyfts orsaken till att deltagarna upplever trygghet eller 

otrygghet i samband med självmonitorering fram. I nästa kategori 

självmonitorering ett stöd till egenvård, diskuteras deltagarnas upplevelser av 

att utföra egenvård. Även den kunskap självmonitorering upplevdes bidra till 

diskuteras. I den sista kategorin självmonitorering ett stöd till att bli en 

partner i vården men också ett ansvar diskuteras komplexiteten med 

självmonitorering.  

8.2.1 Trygghet och otrygghet i samband med självmonitorering 
 

I studiens resultat berättar både patienter och anhöriga om den oro och stress 

de upplevde innan de fick tillgång till den mobila plattenheten i hemmet. 

Patienterna fick vid försämring ringa eller besöka primärvården eller 

akutsjukvården. Jeon et al. (2010) menar att patienter med hjärtsvikt lever 

med en rädsla för att förlora kontrollen vilket medför oro för hur den egna 

framtiden kommer att bli (Jeon et al., 2010). Känslan av kontroll kan kopplas 

till att förstå sin sjukdom och den vård som ges. Upplevelsen av kontroll och 
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trygghet förstärks genom att patienten vet att vårdpersonal finns att nå när 

behov finns (Dahlberg & Segersten, 2010). Självmonitorering för patienter 

med hjärtsvikt kan ge tidiga indikationer på försämring och på så sätt 

medföra färre inläggningar på sjukhus och minskade vårdkostnader (Maeng 

et al., 2014; Griffith, 2014). Digital teknik vid vård av patienter med hjärt-

kärlsjukdom är kostnadseffektivt samt leder till färre läkarbesök och 

akutbesök (Cuviva, 2019; Jiang, Ming & You, 2019). Myndigheten för vård-

och omsorgsanalys (2019) menar att digital teknik kan leda till att hälso- och 

sjukvårdsaktörers arbete samordnas vilket ger en bättre sammanhängande 

vård med patienten i centrum. På sikt kan det leda till ökad kvalitet i vården 

samt förbättrade medicinska resultat (Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys, 2019).  

Både patienter och anhöriga beskriver den mobila plattenheten som en länk 

mellan patient, anhörig och hälso- och sjukvården. Den mobila plattenheten 

gav en snabb och enkel kontaktväg vilket beskrevs bidra till ökad trygghet. 

Detta överensstämmer med Mathar et al. (2014) forskning som visar att 

möjligheten till snabb kontakt med hälso- och sjukvården förstärkte 

patientens känsla av kontroll (Mathar et al., 2014). Genom digital teknik ska 

distansen mellan patientens hem och hälso- och sjukvården bli kortare och 

möjlighet till egenvård i hemmet skapas (Mäkitalo, 2019). Där studien 

genomfördes är de geografiska avstånden förhållandevis långa. Fördelar sågs 

för patienten, anhöriga, hälso- och sjukvården samt miljön med 

självmonitorering i hemmet. Patient och anhöriga hade en snabb och nära 

kontakt med primärvården, de behövde inte sitta i telefonkö, bli slussade 

vidare eller sitta i ett väntrum. Mycket av vården kunde utföras med hjälp av 

digital teknik vilket minskade antalet fysiska besök och resor vilket kan ses 

som positivt både för patienten och miljön. Självmonitorering i hemmet 

skulle också kunna ses som tidsbesparande för patient, anhörig och 

sjuksköterska.  
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Självmonitorering beskrevs bidra till kontroll och underlättade deltagarnas 

vardag. Kontaktsjuksköterskans roll var en viktig del i möjligheten till att 

känna trygghet. Vetskapen om att kontaktsjuksköterskan såg patientens 

mätvärden och hörde av sig vid avvikelser skapade kontroll vilket beskrevs 

bidra till trygghet. Detta stämmer bra överens med Dahlberg och Segesten 

(2010), vid kronisk sjukdom kan trygghet upplevas genom att patienten får 

kontroll och kan hantera sin sjukdom. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) ska vård ges på lika villkor. Målet är god hälsa för varje enskild 

individ. Vård ska ges med fokus på att tillgodose patientens behov av 

trygghet. Den enskilda människans värdighet och alla människors lika värde 

ska respekteras (SFS 2017:30). Nästan alla i åldersspannet 16 till 65 år 

använder internet, i ålderskategorin personer över 76 år är siffran 56 procent. 

Det finns olika orsaker till att internetanvändningen är lägre hos äldre 

exempelvis bristande kunskap, förmåga och motivation samt tillgång till 

datorer och internet (Folkhälsomyndigheten, 2018). Självklart ska vård ges 

på lika villkor men när drygt 40 procent står utanför det digitala samhället 

står hälso- och sjukvården inför stora utmaningar. Distriktssköterskans roll 

förändras genom att hen inte bara förväntas ge kunskap och information om 

sjukdom och behandling utan kanske även om digital teknik.  

 

Alla studiens deltagare beskriver olika grad av teknikproblem i samband med 

självmonitorering. Teknikproblemen ledde till irritation, känslor av 

meningslöshet och otrygghet. IT-system inom hälso- och sjukvården behöver 

vara användarvänligt annars leder det till ett minskat förtroende (Milos 

Nymberg et al., 2019). Det är viktigt att säkerställa att tekniken fungerar så 

optimalt som möjligt. Ett mätfel skapar inte bara otrygghet hos patient och 

anhöriga utan skulle också kunna påverka patientens behandling. Vid 

teknikproblem blir kontaktsjuksköterskans roll extra viktig eftersom de 

återkopplar till patienterna vid avvikelser. Mäkitalo (2019) menar att 

självmonitorering i hemmet kan bli problematiskt genom att patienten 
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upptäcker variationer i det hen uppmäter. Vid problem blir sjuksköterskans 

roll rådgivande för att kvaliteten på mätningarna ska bli bättre. Att 

kontrollera och rapportera kan bli en rutin om det fungerar problemfritt 

(Mäkitalo, 2019). Trots teknikproblem hade deltagarna med mobil plattenhet 

ingen tanke på att sluta självmonitorera i hemmet. Även om teknikproblemen 

skapade exempelvis oro var det inte så påtagligt att det överskuggade den 

trygghet som självmonitoreringen beskrevs bidra till. Digital teknik gjorde att 

äldre upplevde en ökad säkerhet, trygghet och oberoende. Även om en del av 

de äldre upplevde svårigheter med digital teknik valde de att fortsätta 

använda den (Karlsen et al., 2019). Det är viktigt att äldre får vara delaktiga 

och påverka utvecklingen av digital teknik samt att deras erfarenheter och 

förväntningar tas till vara och utvärderas (Gard & Melander Wikman, 2012). 

8.2.2 Självmonitorering ett stöd till egenvård  
 

Deltagare i studien beskrev att självmonitorering kan bidra till ökad kunskap 

om sjukdomen. Kunskapen gjorde att patienten ibland med stöd av anhörig i 

större utsträckning kunde påverka sin behandling. Denna studies resultat 

stämmer överens med vad Mäkitalo (2019) skriver, genom att mäta och 

rapportera sina värden till hälso- och sjukvården får patienten erfarenhet som 

gör att hen kan urskilja avvikelser över tid (Mäkitlo, 2019). Användning av 

digital teknik kan leda till en ökad patientdelaktighet och därigenom 

möjligheten till egenvård (Öberg et al., 2018). Egenvård kan också medföra 

att patienten kan leva mer självständigt utan täta kontakter med hälso- och 

sjukvården (Socialstyrelsen, 2019b). 

 

Det fanns även deltagare som påtalade bristande egenvårdsstöd. Deltagarna 

och deras anhöriga önskade stöd med användning av den digital tekniken och 

för att tolka mätvärden. I Mathar et al. (2014) studie påpekar författarna 

behovet av att anpassa det digitala mötet efter patientens preferenser och 

behov (Mathar et al., 2014). Genom självmonitorering i hemmet flyttas några 
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av hälso- och sjukvårdens traditionella uppgifter exempelvis 

blodtryckskontroller över på patient och ibland även anhöriga. Det är viktigt 

att patient och anhörig får utbildning i användandet av de medicintekniska 

produkter som ska användas i hemmet. För att kunna självmonitorera i 

hemmet behövs även kontinuerlig utbildning för att tolka mätvärden i 

relation till symptom. Frennert et al. (2013) påtalar att möjlighet till 

kontinuerlig utbildning vid användning av digital teknik behövs under hela 

användartiden (Frennert et al., 2013). Mäkitalo (2019) menar att genom 

ansvarsförskjutningen av vården behöver hälso- och sjukvården ta till vara på 

patienternas erfarenhet (Mäkitalo, 2019). Genom egenvård kan patienten få 

ett förbättrat välbefinnande, bibehålla hälsa, minska risken för död och sänka 

sjukvårdskostnaderna (Riegel et al., 2019). Det är viktigt att synliggöra 

nyttan av självmonitorering för patient och anhörig, för att få patienten 

motiverad till att utföra egenvården. Distriktssköterskan har en viktig del i att 

stödja och göra patient och anhöriga delaktiga i egenvården. Den 

professionella vården tros i framtiden blir ett komplement till egenvården i 

hemmet med hjälp av digital teknik (Sävenstedt & Florin, 2013). Enligt 

Orems egenvårdsteori är det viktigt att patienten vid avancerad egenvård i 

hemmet ges och tar emot information om hur och varför egenvården utförs 

(Audulv, 2019). Riegel et al. (2019) har identifierat olika orsaker som kan 

försvåra egenvård exempelvis att patienten har flera kroniska sjukdomar. 

Självmonitorering och tolkning av mätvärden kan försvåras när flera 

symptom från olika kroniska sjukdomar uppstår samtidigt (Riegel et al., 

2019). Studiens resultat pekar på att den enkla och snabba kontakten med 

kontaktsjuksköterskan underlättar för den äldre patienten med hjärtsvikt och 

anhöriga att få hjälp med att tolka symptom, mätvärden och mående. Hälso- 

och sjukvårdslagen och egenvårdsföreskriften reglerar egenvård som är 

bedömd av legitimerad yrkesutövare inom hälso-och sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2013). I studien självmonitorerade patienterna, vilket ställer 

krav på patienten och deras anhörig att ha kunskap och resurser för att 
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genomföra egenvården i hemmet. I Orems egenvårdsteori framgår att det är 

alla vuxnas rättighet och ansvar att utföra egenvård. Egenvården kan också 

innebära ett ansvar för en annan person exempelvis en äldre (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008).  

8.2.3 Självmonitorering som stöd till att bli en partner i vården men 

innebär också ett ansvar 

 

Deltagarna i studien uttryckte att de vill se den digitala vården som ett 

komplement till den traditionella vården och inte som en ersättning. Atkin 

och Barret (2012) visar att digital teknik är ett användbart komplement till 

vården av patienter med hjärtsvikt. Digital teknik kan förbättra patientens 

livskvalitet och optimera användning och följsamhet av läkemedel (Atkin & 

Barret, 2012). Genom digital teknik knyts patienten tydligare till 

primärvården och den vård som ges där, detta är positivt för patienten och 

anhöriga. Kontaktsjuksköterskan och husläkaren i kombination med den 

information som patienten samlar in genom självmonitorering kan ligga till 

grund för ökad trygghet och personcentrerad vård. I förlängningen kan 

antalet vårddygn på sjukhus minskas och patienten slipper långa resor i 

samband med vårdbesök. McBain et al. (2015) har i sin studie sett att 

självmonitorering eventuellt kan leda till en ökning av hälso- och 

sjukvårdstjänster inom andra delar av hälso- och sjukvårdskedjan exempelvis 

genom att besöken i slutenvården minskar medan kontakten med 

primärvården ökar (McBain et al., 2015). 

I studien berättar patienterna att de genom självmonitorering blir en del i 

teamet. De lyfter också fördelarna med självmonitoreringen i samband med 

att de har sökt vård akut. Insamlade mätvärden låg till grund vid kontakten 

med hälso- och sjukvården och gav en helhetsbild av hur patienten mår. 

Mäkitalo (2019) skriver att genom självmonitorering i hemmet får både 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen tillgång till mätvärden 

genererade under en längre tid. Patienten blir delaktig genom den egna 
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dokumentationen (Mäkitalo, 2019). En delaktig patient är viktigt för hela 

sjukvården men framför allt för patienter med kronisk sjukdom. Är patienten 

delaktig finns stora möjligheter till att förebygga försämring (Myndigheten 

för vårdanalys, 2014). Personcentrerad vård gör patienten till en viktig 

samarbetspartner. Med hjälp av digital teknik kan personcentrerad vård 

underlättas exempelvis genom att patienten får tillgång till evidensbaserad 

information och möjlighet till enkel kommunikation med hälso- och 

sjukvården (Melander Wikman, 2012). 

 

Genom självmonitorering i hemmet blir patienten en mer tydlig medaktör 

och expert på sin sjukdom vilket är en del av den personcentrerade vården. 

Vid ett besök hos exempelvis distriktsköterskan har patienten aktivt samlat 

mätvärden som ligger till grund för samtalet och fortsatt behandling. Genom 

att självmonitorering beskrevs bidra till att öka patientens kunskap blir 

distriktsköterskans roll förändrad, kanske till en mer jämbördig part och ett 

partnerskap skapas. Mäkitalo (2019) beskriver att relationen mellan hälso- 

och sjukvården och patienten förändras om patienten blir mer aktiv i sin roll. 

(Mäkitalo, 2019). 

 

Patienter och anhöriga i studien precis som i Milos Nymberg et al. (2019) 

studie uttryckte en rädsla för att digital teknik ska ersätta mänsklig kontakt 

och fysiska besök. Sävenstedt och Florin (213) säger att det digitala mötet 

påverkar möjligheten till närhet och närvaro. Det är viktigt att 

distriktsköterskan och andra professioner inom hälso- och sjukvården trots 

digital teknik kan var “närvarande” i mötet med patienten istället för att “vara 

där” utan känslomässig närhet.  

 

Inställningen till självmonitorering är komplext, i intervjuerna framkom att 

det både är en förmån att kunna kontrollera och skicka in sina värden men 

också ett ansvar. Resultat stämmer väl överens med Mathar et al. (2014) 
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studie som visar att digital teknik ger trygghet och säkerhet men också ställer 

krav på patienten att rapportera till hälso- och sjukvården samt vara nåbar 

vilket påverkade patientens vanliga rutiner (Mathar et al., 2014). Deltagarna 

kunde beskriva självmonitoreringen till en början som tjatig och att det 

kunde vara skönt att inte självmonitorera. Men beskrev också att det med 

tiden blev en rutin. Fördelarna med självmonitorering övervägde nackdelarna 

och deltagarna var mycket noga med att mätvärdena skulle bli rätt. Personer 

med kronisk sjukdom kan känna att de får ökad kontroll över sin sjukdom 

med hjälp av digital teknik. Patienten blir också delaktig i den egna vården 

vilket är en del i den personcentreade vården (Nilsson, 2017). Karlsen et al. 

(2019) menar att anhöriga fyller en viktig funktion i vården av den äldre. 

Digital teknik kan bli ytterligare en börda och ett ökat ansvar för de anhöriga. 

Men genom att vara delaktig och positiv till digital teknik uppfylldes den 

äldre patientens önskemål om ökad självständighet (Karlsen et al., 2019). 

9  Slutsats 

Självmonitorering i hemmet med hjälp av en mobil plattenhet upplevdes 

bidra till ökad trygghet för den äldre patienten med hjärtsvikt och för 

anhöriga. Patienter och anhöriga upplevde den mobila plattenheten som en 

länk mellan sig och hälso- och sjukvården samt som en enkel och snabb 

kontaktväg till primärvården. Självmonitorering i hemmet beskrevs bidra till 

kontroll. Anhöriga upplevde sig inte längre som ensamma i vården kring den 

äldre med hjärtsvikt. Möjligheten att kunna kontrollera mätvärden och att 

svara på frågor om sitt mående beskrevs bidra till ökad kunskap om 

sjukdomen enligt patient och anhöriga. Deltagarna ville se 

självmonitoreringen som ett komplement till den traditionella vården. 

Tekniska problem och bristande stöd till egenvård skapade oro och 

deltagarna ansåg att självmonitoreringen medförde ett ansvar. Trots 
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teknikproblem och en rädsla för uteblivna fysiska möten med hälso-och 

sjukvården valde deltagarna att fortsätta självmonitorera i hemmet. 

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med en ökande äldre 

befolkning där fler lever längre med kroniska sjukdomar. Patienten behöver 

bli mer delaktig samt behöver ta ett större ansvar för den egna vården. 

Studiens resultat pekar på att äldre patienter med hjärtsvikt och deras 

anhöriga genom självmonitorering i hemmet upplever trygghet, beskrivs få 

en ökad kunskap om sin sjukdom och behandling samt tar ett större ansvar 

för sin hälsa genom att utföra avancerad egenvård i hemmet. 

9.1 Kliniska implikationer 
 

Denna studie bidrar till ökad kunskap kring patienter och anhörigas 

erfarenheter av att självmonitorera i hemmet. Vårdpersonal i hälso- och 

sjukvården kan med hjälp av studien få ny kunskap kring de möjligheter och 

svårigheter som äldre patienter med hjärtsvikt och anhörig ser i samband 

med självmonitorering i hemmet.  

9.2 Förslag på vidare forskning 
 

Författarna ser ett behov av kompletterande forskning kring 

självmonitorering i hemmet och kontakten med hälso- och sjukvården med 

hjälp av digital teknik. Digital teknik i hälso- och sjukvården utvecklas 

snabbt vilket ger möjligheter men skapar också utmaningar för patient, 

anhörig och vårdpersonal. Genom att även se på kontaktsjuksköterskans 

arbete i primärvården och distriktssköterskans arbete i hemsjukvården samt 

deras upplevelser och erfarenheter av kontakten med patienter och anhöriga 

som självmonitorerar kan en fördjupad bild av digitaliserad vård i hemmet 

ges. 
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11 Bilagor 

BILAGA 1 

Till dig som är verksamhetschef på xxx 

 

Information och förfrågan om godkännande av datainsamling till 

intervjustudie 

Informations och kommunikationsteknik (IKT) i hälso- och sjukvården ökar i 

Sverige och internationellt. Samtidigt blir antalet äldre i Sverige och världen fler 

och antalet förväntas fortsätta öka i flera decennier framåt. Med en växande äldre 

befolkning är det mycket som tyder på att mer vård kommer att utföras i hemmet, 

vilket ställer nya krav på hälso- och sjukvården. Eftersom xxx har drivit ett 

digitaliseringsprojekt som nu permanentats i verksamheten där äldre patienter med 

hjärtsvikt fått tillgång till en mobil plattenhet i hemmet tar vi idag kontakt mer er. Vi 

vill genomföra en intervjustudie med de äldre patienter med hjärtsvikt som vårdas 

eller har vårdats med stöd av IKT i hemmet. Genom studien vill författarna bidra till 

ökad kunskap och förståelse hos blivande och yrkesverksamma distriktssköterskor 

och därmed gagna de äldre och den vårdande relationen dem emellan i det digitala 

mötet. 

 

Syftet med studien är att beskriva hur användningen av mobil plattenhet i hemmet 

påverkar vardagen och kontakten med vården för de som lever med hjärtsvikt och 

för deras anhöriga.  

  

Vi tar kontakt med er för att ansöka om godkännande att genomföra intervjustudien 

där vi samlar in data i form av intervjusvar. Datainsamling i studien kommer att ske 

genom intervjuer som spelas in digitalt (ljud). Endast frågor som berör studiens 

ämne kommer att ställas. Tid för intervjuerna beräknas till cirka 30-60 minuter och 

kommer att genomföras i patientens hem eller annan plats som patienten väljer. 

Insamlade data kommer därefter skrivas ner och transkriberas, för att sedan 

analyseras och tolkas med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Att medverka i 

studien bedöms inte medföra några risker för den äldre patienten. Insamlat material 

kommer att avidentifieras. Deltagandet i studien är frivilligt och deltagaren har när 

som helst rätt att avbryta sin medverkan utan närmare motivering. 

  

Deltagarna i studien kommer i samband med intervjun i hemmet att muntligt 

erbjudas att efter studiens slut ta del av resultatet. Resultatet av studien kommer att 

publiceras i form av en magisteruppsats på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar. En ansökan till Etikkommittén Sydost har skickats för rådgivande etisk 

granskning. 

 

Vi heter Carina Snäll och Anna-Karin Adriansson och går på Linnéuniversitetet och 

läser till specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska. I 

utbildningen ingår att göra ett magisterarbete, vilket är anledning till att denna 

intervjustudie kommer att genomföras. Har ni några frågor så hör gärna av er. 
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Kalmar 2019-09-03 

 

Studerande:     

 

Anna-Karin Adriansson  Carina Snäll                               

Telefon: xxx    Telefon: xxx         

E-post: xxx   E-post: xxx  

 

Handledare: 

Mirjam Ekstedt 

Titel: xxx 

Telefon: xxx 

E-post: xxx 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Linnéuniversitetet  
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BILAGA 2 

Till dig som har en mobil plattenhet i hemmet, och till din anhörige. 

 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Digital teknik inom vården blir allt vanligare. xxx har under cirka ett och ett halvt 

års tid arbetat med digitalisering i hemmet genom mobila plattenheter för äldre 

patienter. Vi som arbetar inom primärvård och hemsjukvård behöver mer kunskap 

och förståelse om hur monitorering av hälsa via en mobil plattenhet påverkar 

vardagen, för den äldre personen och deras anhöriga och hur relationen till vården 

påverkas av den digitala tekniken.  

 

Vi inbjuder dig som har eller har haft tillgång till mobil plattenhet i hemmet, och en 

anhörig, att delta en intervjustudie, enskilt eller tillsammans (beroende på hur ni 

vill). Syftet med studien är att beskriva hur användning av en mobil plattenhet i 

hemmet påverkar vardagen och kontakten med vården för dig som lever med 

hjärtsvikt och för din anhörige. Om du, eller din anhörige, eller båda finner intresse 

av att delta i vår studie önskar vi att ni kontaktar oss via telefon eller e-post. 

 

Datainsamlingen sker genom intervjuer som spelas in digitalt (ljud). Vi kommer att 

ställa frågor till dig och din anhörige om hur ni upplevt att kontakten med vården 

via en mobil plattenhet fungerat för er. Tid för intervjuerna beräknas till mellan 30-

60 minuter och kommer att genomföras i ert hem eller annan plats som ni väljer. 

Allt insamlat material skyddas av sekretessen i personuppgiftslagen. Vi gör 

nödvändiga åtgärder för att det inte ska vara någon risk att din identitet röjs. Detta 

innebär bland annat att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. 

Innan intervjuerna analyseras tar vi bort möjligheterna att koppla ditt namn till 

utskrifterna av intervjuerna. Resultaten av forskningen sammanställs på ett sätt så att 

det inte är möjligt att se hur just du har svarat. Inga obehöriga kommer inte att få 

tillgång till hur du har svarat. Deltagandet i studien är frivilligt och ni kan när som 

helst avbryta er medverkan utan närmare motivering. Resultatet av studien kommer 

att publiceras i form av en magisteruppsats på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet 

i Kalmar. Ansvarig för dina personuppgifter, d v s dina kontaktuppgifter, är 

Linnéuniversitetet. Mirjam Ekstedt som är ansvarig kontaktperson. 

 

Vi som genomför intervjustudien heter Carina Snäll och Anna-Karin Adriansson 

och går på Linnéuniversitetet och läser till specialistsjuksköterska med inriktning 

mot distriktssköterska. I utbildningen ingår att göra ett magisterarbete, vilket är 

anledning till att denna intervjustudie kommer att genomföras. Har ni några frågor 

så hör gärna av er. 

  
Kalmar 2019-09-02 

 

 

Studerande:     
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Anna-Karin Adriansson  Carina Snäll                               

Telefon: xxx    Telefon: xxx         

E-post: xxx   E-post: xxx  

 

Handledare: 

Mirjam Ekstedt 

Titel: xxx 

Telefon: xxx 

E-post: xxx 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Linnéuniversitetet  
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BILAGA 3 

 

Intervjuguide: 

 

Allmänna frågor: 

Kön: 

Ålder: 

Antal månader med mobil plattenhet: 

Har idag en mobil plattenhet i hemmet:  

Antal år med hjärtsvikt: 

Anhörig: 

 

 

Efter information om syftet med undersökningen och information om att vi 

idag är här som forskare ombeds informanten/ informanterna beskriva sina 

erfarenheter kring vården kopplad till den mobila plattenheten utifrån 

följande öppna frågor.  

 

Huvudfrågor: 

Inledande fråga: 

P: Berätta hur du tycker att det är registrera dina värden varje dag?  

A: Berätta hur du tycker att det är att vara anhörig när ni har den här 

plattan med registreringar varje dag? 

 

P: Vad tror du händer med det du registrerat/ knappat in?  

A: Vad tror du händer med det som din x registrerat/ knappat in? 

P: Hur upplever du kontakten med primärvården via plattan?  

A: Hur upplever du som anhörig kontakten med primärvården via 

plattan? 

 

P: Vad har fungerat bra och vad skulle du behöva mer utav för att 

uppleva kunskap och självständighet i att hantera din sjukdom hemma?  
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A: Vad har fungerat bra och vad skulle ni behöva mer utav för att 

uppleva kunskap och självständighet i att hantera din anhöriges 

sjukdom hemma?  

 

P: Vad har du lärt dig om dina symptom, din sjukdom och behandling 

sedan du fick plattan? 

 

A: Vad har du lärt dig om din x symptom, sjukdom och behandling 

sedan ni fick plattan? 

 

 

P & A: Berätta om dina tankar kring det ansvar det medför att 

kontrollera och registrera sina värden med hjälp av plattan?  

 

Deltagare som inte längre har en plattenhet i hemmet: 

 

Kan du berätta varför du valde att inte ha kvar den mobila plattenheten 

i hemmet? 

 

 

Önskar du ta del av resultatet av denna studie? 

 

Följdfrågor ställs utifrån det informanten/ informanterna berättar.  

 

Exempel på följdfrågor: 

Hur menar du? Varför? 

Hur kände du då? 

Kan du utveckla? 

Kan du berätta mer? 

Kan du ge exempel? 
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BILAGA 4 

Exempel på innehållsanalys 

Prelimi

nära 

teman 

Meningsbärand

e enhet 

Kondenserin

g 

Kodgru

pper 

Subgrupper Kategorier 

Trygghet ”Jag tycker ju 

det är en 

trygghet att ha 

det här, absolut. 

Och i och med 

att man bor en 

bit ifrån 

vårdcentral och 

ambulansen kan 

ta en stund innan 

den kommer hit, 

så jag tycker 

absolut att det är 

en trygghet”. 

(Deltagare 2) 

Långa 

avstånd till 

hälso- och 

sjukvården 

gör att 

anhöriga ser 

självmonitore

ringen som en 

trygghet. 

Trygghet Trygghetsska

pande 

aspekter 

Aspekter av 

trygghet och 

otrygghet i 

samband 

med 

självmonitor

ering 

Trygghet ”Det är inte så 

längesen vi 

gjorde det, för 

då pratade du 

med dom över 

plattan, och så sa 

du att du var 

orolig för hjärtat, 

för det kändes 

inte bra. Och då 

så sa dom att X 

skulle komma 

dit, och så skulle 

vi ta EKG, och 

det gjorde vi, 

och det var inget 

fel. Men då blir 

han ju lugn”. 

(Deltagare 8) 

Den mobila 

plattenheten 

ger en snabb 

kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

vilket gör 

patenten lugn. 

Trygghet Trygghetsska

pande 

aspekter 

Aspekter av 

trygghet och 

otrygghet i 

samband 

med 

självmonitor

ering 

Trygghet ”Förut har jag 

varit ensam om 

att oroa mig för 

X, och nu känns 

det som att jag 

inte är ensam 

längre, för nu är 

dom med också, 

som har hand 

om plattan. Så 

känns det”. 

(Deltagare 2) 

Anhöriga 

känner 

trygghet i att 

kontakt 

sköterskan ser 

patientens 

värden. 

Trygghet Trygghetsska

pande 

aspekter 

Aspekter av 

trygghet och 

otrygghet i 

samband 

med 

självmonitor

ering 
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Trygghet ”Jamen som 

förut hade jag ju 

väldigt svårt att 

somna på 

nätterna eller 

kvällarna då, och 

man låg ju och 

grubblade hela 

tiden. Ja, men nu 

har det ju 

försvunnit 

väldigt mycket, 

måste jag säga, 

så att det är 

knappt nånting”. 

(Deltagare 3) 

Sjukdomen 

ger ångest, 

den mobila 

plattenheten 

ger kontroll. 

Trygghet Trygghets 

skapande 

aspekter 

Aspekter av 

trygghet och 

otrygghet i 

samband 

med 

självmonitor

ering 

Otryggh

et 

”Då är det ju 

inte 

hundraprocentigt 

att lita på. Men 

vet man att hon 

(kontaktsjuksköt

erskan) får in det 

i alla fall, då är 

det ju säkrare 

va”. (Deltagare 

7) 

Teknikproble

m skapar 

otrygghet 

Otrygghe

t 

Aspekter av 

otrygghet 

Aspekter av 

trygghet och 

otrygghet i 

samband 

med 

självmonitor

ering 

Otryggh

et 

”För man blir ju 

inte bättre utav 

att man går och 

tänker på det 

hela tiden”. 

(Deltagare 5) 

Självmonitore

ring påminner 

patienten om 

hens sjukdom 

Otrygghe

t 

Aspekter av 

otrygghet 

Aspekter av 

trygghet och 

otrygghet i 

samband 

med 

självmonitor

ering 
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BILAGA 5 

 
 

 

Samtycke till deltagande i intervjustudie  

  

 

Jag har tagit del av informationen om studien ”Det digitala vårdmötet”, fått tillfälle 

att ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. 

  

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan närmare motivering.  

  

  

  

_____________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

  

  

_____________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

  

  

  

________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 
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BILAGA 6 

Etisk egengranskning 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

    Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

X     

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

deltagarna (även sådant som inte avviker från rutinerna 

men som är ett led i studien)? 

    X 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller 

som innebär en uppenbar risk att påverka? 

    X 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 
    X 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 

såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk 

funktions-nedsättning, personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är 

direkt beroende av försöksledaren)? 

    X 
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6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 

eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 

genomförande. 

  X   

7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas 

till fysisk person) och anmälas till registeransvarig 

person (PUL- ansvarig).  

    X 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 

samt anpassat till nivån på studien. 
X     

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 

vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 

projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 

påverka beslut om medverkan klart framgår. (För 

studier med minderåriga krävs vårdnadshavares 

godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X     

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 

tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 

när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 

försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

X     

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och 

handledare) 

X     
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BILAGA 7 

 

Rådgivande yttrande över projektet ”Det digitala vårdmötet - Den 

hjärtsviktssjuka äldre patientens upplevelse av vård i hemmet på distans 

med hjälp av digital teknik”(EPK 534- 2019)  

 

Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid 

Linnéuniversitetet och ser inga etiska hinder till att den genomförs som 

planerat. Avser ni att publicera studien i en vetenskaplig publikation ryms 

den inte under studentundantaget och ni behöver då söka ett godkännande 

hos etikprövningsmyndigheten.  

 

Följande bör beaktas: Ni skriver att ni själva arbetar som sjuksköterskor vid 

enheten där ni ämnar göra undersökningen. Kan deltagarna vara era 

patienter; hur påverkar det er i rollen som undersökare och deltagarnas 

möjlighet till frivillighet och konfidentialitet. Gruppen är liten (n=17) och 

kan ev identifieras i berättelserna samt att de kan befinna sig i 

beroendeställning. Några aspekter som behöver beaktas och nämnas i 

informationsbrevet Det bör också stå i informationsbrevet att resultatet 

kommer att presenteras på en övergripande nivå och att ingen enskild individ 

kommer att kunna identifieras. Här handlar det ju inte bara om persondata 

utan det kan ju också gå att identifiera individer utifrån det som sägs, när 

urvalet görs i en väldigt avgränsad kontext och där de som läser studien kan 

ha kännedom om deltagarna. Det står att informationsbrevet ska lämnas till 

patienten. Vem lämnar det? Tydligare beskrivning av hur förfrågan och 

intresseanmälan är tänkt att gå till för att minimera känsla av påtryckning 

behöver göras. Förvaring av data behöver förtydligas, kommer data förvaras 

inlåst/lösenordskyddat? Handledares namn och kontaktuppgifter behöver 

finnas med i informationsbrevet och tillstånd måste erhållas från 

verksamhetschefen.  

Ni skriver att det är av största vikt att författarna känner till de etiska 

utmaningar studien kan medföra, men ni gör inga etiska övervägningar och 

ser inte att det kan medföra några etiska risker med att delta. Fundera kring 

ev problem i samband med deltagarnas beroendeställning och även angående 

deras möjlighet att uttrycka negativa omdömen, samt hur det som kan 

framkomma skall hanteras i förhållande till kollegor, arbetsgivare etc. 

Formuleringen om att avidentifieringen gör för att informanter inte kan 

spåras behöver omformuleras då gruppen är liten och specifik. 

 

Lycka till med studien, Kalmar 2019-02-04  

Cecilia Fagerström, Ordf. 

Etikkommittén Sydost  
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Etikkommittén Sydost gör inte någon etisk prövning utan kan endast lämna 

rådgivande yttrande, som stöd i utformandet av studien och i diskussionen med 

handledare. Önskas ytterligare rådgivning kan en kompletterad ansökan lämnas in 

men Etikkommittén begär inte att få in något svar på yttrandet som lämnats. Vid 

eventuella frågor eller om komplettering av ansökan lämnas in för ytterligare 

rådgivning måste diarienumret för det aktuella ärendet anges.  
 

 

 

    

 

 


