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Sammanfattning/abstrakt 
 

Denna uppsats är ett resultat av en försöksstudie med användning av 

surfplattor som stöd vid rehabilitering efter knäprotesoperationer på 

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. En av författarna är kliniskt verksam 

sjukgymnast sedan tio år tillbaka, den andre författaren har lika lång 

erfarenhet av ortopedisk sjukgymnastik ur ett patientperspektiv. Syftet med 

studien var att skapa förståelse för patienters uppfattningar om IKT-stöd vid 

rehabilitering efter knäprotesoperation. Det IKT-stöd som är i fokus i detta 

arbete är en egenframtagen innovativ informationsbroschyr med interaktiva 

träningsinstruktioner, samt den redan befintliga applikationen Min 

Hälsoplan. Författarna har valt att utgå ifrån ett sociotekniskt ramverk som 

teoretisk modell, och utifrån detta använt ramverkets tre perspektiv 

organisation, teknik och individ vid resultatanalys. I undersökningen deltog 

24 patienter, som fick låna en surfplatta innehållande ovan nämnda IKT-

stöd. Samtliga deltagare fick sedan svara på en enkät med frågor kring deras 

upplevelse av detta. Enkätundersökningen kompletterades med fem 

patientintervjuer och två personalintervjuer. Detta för att få med både 

patientperspektiv och personalperspektiv, precis som med författarnas egna 

perspektiv som följt med under hela processen genom studiens planering, 

utförande och sammanställning. Hela 82 % av de tillfrågade ville prova att 

använda surfplatta som stöd vid rehabiliteringen, och 79 % ställde sig även 

positiva eller mycket positiva till att använda IKT-stöd även i framtida 

vårdsammanhang efter att ha provat surfplattan som stöd. Studien visar att 

patienterna som deltagit i studien upplever stor nytta med 

instruktionsfilmerna. Nyttan beskrivs som stöd för minnet, känsla av 

trygghet, delaktighet samt ökad motivation till träning. Instruktionsfilmerna 

uppfattas även ge möjlighet till bättre tydlighet i träningsinstruktionerna. 

Hinder för IKT-stöd vid rehabilitering som författarna har tydliggjort i 

denna studie är organisatoriska strukturer, tekniska problem och lågt mått 

av tillgänglighet. Möjligheter med IKT-stöd kan i ett större, teoretiskt 

perspektiv vara högre vårdkvalitet, ökad trygghet i vård och behandling, 

bättre tillgänglighet, ökat främjande av goda kontakter mellan patienter och 

hälso- och sjukvårdspersonal, jämnare patientflöden, arbetsinsatsvinster, 

ekonomiska vinster samt förbättrade utsikter för en mer jämlik och rättvis 

vård. 

 

Nyckelord: Patientdelaktighet, patientperspektiv, empowerment, IKT-stöd, 

rehabilitering, personalperspektiv, e-hälsa, innovation, upplevd nytta, 

användarvänlighet, tillgänglighet. 
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1 Introduktion  
Detta kapitel innehåller en översiktlig redogörelse av studiens ämnesområde 

samt en förklarande bakgrundsbeskrivning till varför initiativet till denna 

studie togs. Här belyses även den tidigare forskning som gjorts inom 

området. Kapitlet avslutas sedan med en problemformulering och 

beskrivning av studiens syfte, frågeställningar samt avgränsningar. 

 

1.1 Inledning 

  

Redan 2005 presenterades det första steget i den nationella IT-strategin, som 

innehåller visioner och målvärden för framtidens IT-användning inom hälso- 

och sjukvården (Regeringen, 2005). Sedan dess har olika IT-projekt sjösatts i 

syfte att höja kvaliteten och säkerheten på vården, och även göra den mer 

tillgänglig och patientcentrerad. 

 

E-Hälsa är ett begrepp som börjar bli vedertaget inom svensk sjukvård. I 

Socialdepartementets rapport ”Nationell e-Hälsa” (2010), utgår man från 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa när man vill förklara 

e-Hälsa som begrepp. WHO beskriver hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” (Socialdepartementet, 2010) och 

genom att placera ett e framför ordet hälsa, vill man poängtera att 

möjligheterna för individen att uppnå detta maximeras genom en bred 

användning av informations- och kommunikationsteknik. Man menar vidare 

att begreppet e-Hälsa ”utvidgar hälsobegreppet från något som främst berör 

en enda individ till en förändringsprocess som har potential att fungera som 

en katalysator för reformarbete inom hela vård- och omsorgssektorn” 

(Socialdepartementet, 2010).  

 

Förutom politiska påtryckningar ställer även lagtexten krav på hälso- och 

sjukvården. I Hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf (Hälso- och 

sjukvårdslag, SFS 1982:763) kan man läsa att hälso- och sjukvården skall 

bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård, vilket enligt samma 

lagtext innebär att den särskilt skall: 

 

1. Vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i 
vården och behandlingen. 

2. Vara lätt tillgänglig. 

3. Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 
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4. Främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen.  

Trots de politiska incitamenten, och trots att teknik och IT har gjort enorma 

framsteg de senaste decennierna, är fortfarande en stor del av vården idag 

utformad på ett högst traditionellt sätt - det är inte alldeles oproblematiskt att 

förändra en så stor och komplex organisation som det svenska 

sjukvårdssystemet (Blomqvist, 2007). Traditioner och rutiner behöver inte 

vara fel i sig, men genom de möjligheter som e-Hälsa och IKT
1
  innebär, 

torde det vara läge för en översyn av dessa rutinmässiga processer. Detta för 

att fortsätta utveckla vården i enlighet med dessa lagstadgade punkter.  

 

Vid utvecklingsarbete inom vården är viktigt att involvera patienten och att 

alltid ha patientfokus (Askenäs & Gäre, 2009). Samma författare belyser 

även hur information och informationssystem är den enskilt viktigaste faktorn 

som binder patienter, personalgrupper och verksamheter samman, och påtalar 

att effektiva informationssystem stödjer vårdgivare och patienter i utförandet 

av det kliniska arbetet (Askenäs & Gäre, 2009). Sverige har tagit flera steg 

för att utveckla och förbättra informations- och utbildningsinsatser till 

patienterna. Trots detta finns uppenbara brister som kräver ytterligare 

åtgärder för att säkerställa att patienterna är välinformerade och kan delta 

aktivt i vården för att uppnå bästa vårdresultat. (Docteur & Coulter, 2012). 

 

Författarna vill därför med denna studie utröna huruvida dagens tekniska 

lösningar kan bidra till att fortsätta utveckla och förbättra dagens sjukvård, 

genom att med ett patientinvolverat arbetssätt ta fram en ny informations- och 

kommunikationsteknologisk lösning som stöd för nyopererade patienters 

rehabilitering och därefter undersöka patienternas uppfattningar om denna 

nyskapade artefakt. 

 

1.2 Bakgrund till initiativtagandet av studien 

 
Denna magisteruppsats har skrivits som ett examensarbete vid studier i 

informationslogistik vid Linnéuniversitet i Växjö. Studierna har bedrivits vid 

CIL (Centrum för informationslogistik) i Ljungby, som har ett nära samarbete 

med flera högskolor och även med det regionala näringslivet samt den 

offentliga sektorn. Uppsatsen beskriver framtagandet av ett IKT-stöd med 

syfte att komplettera traditionell rehabilitering efter knäprotesoperation. En 

av författarna är kliniskt verksam sjukgymnast och den andre författaren har 

lång erfarenhet av nära kontakt med vården ur ett patientperspektiv. 

Tillsammans har dessa skilda kunskaper och lärdomar mynnat ut i ett 

                                                
1 Informations- och kommunikationsteknologi, för närmre definition se kapitel 2.1.3. 
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innovativt exempel på hur man kan utveckla vården när det gäller 

information och kommunikation, grundat på patientinvolvering i kombination 

med klinisk kompetens och erfarenhet. Efter att gemensamt ha utarbetat 

informationsmaterial och interaktiva träningsinstruktioner på surfplatta har 

sedan andra patienter erbjudits att prova denna innovation. Därefter har 

författarna undersökt patienternas uppfattningar och åsikter kring densamma.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martins historia 

Under en period av tio år har jag gjort fem 

ryggoperationer och gått på sjukgymnastik 

stora delar av denna period. Ett stort 

problem har varit kommunikationen 

mellan mig som patient och sjukgymnaster 

under vårdtiden på sjukhuset, men även 

vid överlämningar mellan sjukgymnasten 

på sjukhuset och sjukgymnasten vid 

primärvården. 

 

Att försöka förstå vad sjukgymnasten 

säger är svårt när man är starkt 

smärtpåverkad efter en operation samtidigt 

som värkmedicinen gör allt diffust. Mest 

av allt vill man ju egentligen bara få sova 

och man undrar varför inte människan kan 

respektera det och lämna en ifred. 

 

Oftast får man ett A4 med 

träningsbeskrivningar som kan vara av 

olika kvalitet vad gäller tydlighet. Man 

förbannar sig själv för att man inte var 

uppmärksam på sjukgymnastens ord och 

ofta avbryter man träning då man är osäker 

på om man gör rätt framför allt när det gör 

riktigt ont. Det medför att man missar 

viktig träning och förlänger läknings-

processen. När man kommer hem efter 

operationen är man utlämnad då det är 

svårt att nå sjukgymnasten om man har 

frågor och man blir än mer osäker. 

Annas historia 

Under mina snart tio år som yrkesverksam 

sjukgymnast har jag många gånger 

reflekterat över vikten av fungerande 

information och kommunikation inom 

vården. Nästan lika många gånger har jag 

också slagits av det faktum att vi alldeles 

för ofta brister på just dessa punkter, både 

mellan personal-personal och mellan 

personal-patient.  

 

Att stå framför en nyopererad patient och 

försöka ge instruktioner om träning, när 

jag ser att patienten är smärtpåverkad, 

illamående och groggy av tabletter, känns 

tröstlöst och frustererande eftersom jag vet 

hur viktigt det är att komma igång snabbt 

efter en operation.  

 

Att på samma sätt se hur en patient skrivs 

ut från sjukhuset och inte ha någon aning 

om hur det kommer gå med hemträningen 

förrän vid nästa återbesök känns ofta 

osäkert - och hur ska jag förresten veta när 

det är läge för ett återbesök? Vissa 

patienter behöver mitt stöd igen redan 

efter ett par dagar och andra klarar sig helt 

själva direkt, men eftersom jag oftast inte 

får någon feedback om hur det går hemma 

får jag försöka hitta någon slags gyllene 

medelväg vid planering av kommande 

återbesök.   



   
 

9 
 

 

 

Ovanstående är exempel på situationer som gjorde att författarna började läsa 

informationslogistik, då båda kände att det finns stor förbättringspotential 

inom vården när det gäller detta ämnesområde.  

 

Författarna lärde känna varandra under utbildningen och konstaterade att de, 

från varsitt perspektiv och utifrån våra erfarenheter som personal respektive 

patient, kommit fram till samma sak. Informationshanteringen inom vården 

tar ofta lång tid och innehåller många gånger brister; information som 

kommer för sent, information som kommer till fel person, utebliven 

information och misstolkad information hör tyvärr till vardagen inom vården. 

Det var därför initiativet till denna studie togs.  

 

I syfte att förenkla, effektivisera och säkerställa informationsöverföring 

började författarna fundera kring någon form av informationsbärare, eller en 

applikation som man kunde ha med sig i en surfplatta, smartphone eller 

vanlig dator. En applikation som skulle vara ett bra verktyg för en säkrare 

och tryggare vård och där patienterna skulle kunna göras mer delaktiga. 

Några punkter sattes upp att arbeta ut ifrån och de var följande: 

 

 Träningsdagbok – Där patienter skulle kunna skriva om hur träningen 

fungerar, vad man klarar eller inte klarar. Är man osäker på något? 

Möjlighet att ange smärtnivå eller att skriva ner andra anteckningar 

sågs som positiva faktorer. Ofta glömmer patienter av saker som de 

vill fråga sjukgymnast eller läkare om medan de väntar på nästa 

återbesök. Samtidigt skulle man som sjukgymnast kunna se att 

patienten verkligen tränat om patienten använder träningsdagboken.  

 

 Instruktionsfilmer – Korta filmsekvenser med tillhörande muntlig och 

skriftlig information där man visar de olika träningsmomenten så att 

patienten kan se och höra hur övningarna skall göras och hur det kan 

kännas. Med hjälp av en slags interaktiv instruktionsbok med 

information och instruktioner kanske man som patient skulle känna 

sig säkrare och tryggare i sin träning, vilket skulle medföra större 

chanser att man faktiskt tränade på rätt sätt enligt givna instruktioner.  
 

Tanken var att detta skulle inrymmas i surfplattor, tillgängliga för utlån på 

vårdavdelningen till de patienter som önskade. Till en början var författarna 

helt övertygade om att IKT som stöd inte skulle falla alla i smaken och att 

många skulle avböja erbjudandet. Tanken var förstås aldrig att tvinga på 

någon dessa tjänster och inte heller att detta skulle ersätta en sjukgymnast, 

utan endast fungera som ett möjligt komplement i träningen till de som ville 
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ha det. Därför planerades en interventionsgrupp (med surfplattor) och en 

kontrollgrupp (utan surfplattor), med efterföljande jämförelse av gruppernas 

åsikter med varandra. Under arbetets gång reviderades dock dessa 

förutfattade meningar; av de som tillfrågades deltagande i studien ville 

nämligen så många som 82 % prova att använda surfplattan. Endast två 

personer tackade ja till deltagande i kontrollgrupp (ytterligare fem tackade 

nej till att delta helt och hållet). Det kändes inte relevant att göra en 

kvantitativ undersökning på två personer, så därför togs beslutet att endast 

använda det insamlade materialet från interventionsgruppen. 

 

Under arbetets gång har många intressanta idéer och funderingar bollats 

utifrån författarnas patient- respektive personalperspektiv, reflektion har skett 

över hur informationshantering i vården fungerar på olika organisatoriska 

nivåer inom dagens sjukvård. Många tankar och visioner för fortsatt 

forskning och framtida lösningar har uppkommit, men för att få förståelse 

och helhetsperspektiv kring vår frågeställning har författarna även tittat 

bakåt, både ur ett längre tidsperspektiv och ur ett nyare perspektiv, med de 

studier som gjorts med liknande utgångspunkter som denna. 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Vid genomgång av tidigare utförda undersökningar inom området har 

författarna granskat studier som rör IKT som stöd generellt inom vård och 

omsorg, men även specifikt kring IKT som stöd vid rehabilitering och 

träning.  

1.3.1  IKT som stöd inom vård och omsorg 

Vid artikelsökning av studier utförda kring IKT som stöd inom vård och 

omsorg återfinns ett flertal studier som fokuserar på IKT som stöd för 

individer med olika typer av funktionsnedsättningar. Bl.a. har Garcia et al 

(2011) fokuserat på barn och ungdomar med CP-skada vid deras 

undersökning kring användande av datorer och uppfattning av IKT som stöd. 

Författaren påvisade att mer än hälften av deltagarna regelbundet använde 

dator och med detta någon form av hjälpmedel för deras 

funktionsnedsättning. Söderström & Ytterhus (2010) har gjort en studie kring 

hur ungdomar med synnedsättning använder IKT som stöd i vardagen. 

Författarna kommer fram till att medan IKT i allmänhet förknippas med 

kompetens och självständighet, får samma artefakt i denna vinkling en 

motsatt association och blir en symbol för begränsning, stödberoende och 

känsla av att vara annorlunda. Ett tredje exempel är Parsons et al (2008), vars 

studie fokuserade på faktorer som påverkar användandet av IKT som stöd för 

vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Faktorer som författarna 
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hittade var bl. a. tid, träning och ekonomi, organisationskultur och tilltro till 

teknikens anpassningsbarhet.  

 

Det finns också flera exempel på studier som gjorts när det gäller vård på 

distans för äldre, dvs. när patienten är i sin hemmiljö. Internationellt har man 

i en litteraturstudie granskat 68 artiklar inom ämnet 

telemedicin/teleomvårdnad för äldre, och man konstaterar att studierna visar 

övervägande positiva resultat framför allt när det gäller följsamhet och 

patientens tilltro till sin egen förmåga (van den Berg et al, 2012). Inte i någon 

av studierna har man konstaterat negativa resultat, alltså där kontrollgruppen 

har fått bättre resultat än interventionsgruppen.  I en nyutgiven rapport 

utgiven av Vinnova (Sanandaji, 2012) kan man läsa flertalet exempel på 

projekt som nyligen genomförts i Sverige när det gäller kombinationen vård 

och IT-innovationer, där flertalet riktar sig mot den äldre befolkningen. Man 

beskriver t ex mobiltelefoner för äldre hemmaboende med inbyggt larm, 

projektet MyHealth@Age som syftar till ökad trygghet och hälsa för äldre 

hemmaboende, applikationer i form av läkemedelssökningar i mobilen och 

webbkameror som hjälp vid distansvård. Författaren konstaterar dock 

generellt i sin genomgång av aktuella projekt att vårdinnovationer idag inte 

nödvändigtvis behöver betyda en högteknologisk fysisk sluprodukt. Istället 

belyser han faktorer som informationsspridning och nya arbetssätt som 

viktiga fokusområden vid förbättringsarbeten inom vården i dag.  

 

Noar & Harrington (2012) hänvisar till en studie av Dolan från 2010, som 

konstaterade i sin undersökning att det år 2010 fanns ca 6000 hälsorelaterade 

applikationer för smartphones i de stora app-butikerna. Helt klart är att 

användandet av smartphones och applikationer ökar dramatiskt när det gäller 

olika hälsosyften, men det finns väldigt lite vetenskaplig kunskap kring 

eventuella effekter likväl som vilka som använder dem, hur de används och i 

vilken utsträckning (Noar & Harrington, 2012). Abroms et al (2011) kunde i 

sin litteraturstudie inte hitta någon undersökning som utvärderat effekten av 

applikationer som rörde hälsa/sjukdom, det närmsta som kunde återfinnas var 

ett fåtal studier som hade utvärderat kvaliteten på applikationer för 

rökavvänjning. Resultatet var nedslående; många av applikationerna följde 

inte evidensbaserade riktlinjer. 

Att använda specifikt surfplattor som stöd inom sjukvården är ett relativt nytt 

arbetssätt som nu testas på flera håll i landet. I ett pressmeddelande från 

landstinget i Kalmar län berättas t ex om hur Länssjukhuset i Kalmar erbjuder 

bröstcancerpatienter som strålbehandlas individuella surfplattor med 

information i syfte att göra patienterna mer delaktiga samtidigt som de får 

mer kunskap om sjukdomen, samt att kvaliteten i omhändertagandet skall 

förbättras och patientens roll i vården skall stärkas (Landstinget i Kalmar län, 

2012). Man har utvecklat ett flertal applikationer till surfplattorna och 
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patienterna kan få tillgång till information om sin behandling i form av text, 

video, faktagranskande länkar och sociala forum, och de kan även få kontakt 

med både personal och andra patienter. Utvärderingen visar att patienterna 

efterfrågar det extra stöd, med information och kommunikation, som 

surfplattan ger. De känner sig mer aktiva, stärkta och mer informerade. 

Genomgående under projektet har det framkommit önskemål om att få 

surfplattan i ett tidigare skede, med information om vårdprocessens olika 

delar. I utvärderingen framkommer också vikten av användarvänlig teknik 

och att surfplattan är lätt att lära sig även för den som inte har datorvana. 

Personalen har också sett att patienterna är mer engagerade och delaktiga 

samt ställer mer relevanta frågor. De upplever det också värdefullt att kunna 

få snabb återkoppling från patienterna (Landstinget i Kalmar län, 2012). 

På Södra Älvsborgs sjukhus har man inom logopedkåren tagit fasta på 

tidigare studier som visat att personer med afasi får mindre fulltalig 

information än andra patienter. Med detta som bakgrund planerar man att 

prova surfplatta som informationsstöd till denna patientgrupp, med planerad 

projektstart hösten 2012 (Fredholm, 2012). Ännu finns inget officiellt resultat 

tillgängligt. Det är dock intressant att se att det pågår forskning på andra håll 

inom området och att man har börjat glänta på dörren till de informations- 

och kommunikationsteknologiska möjligheter som numera finns på 

marknaden, i syfte att stärka de vetenskapliga rönen och förbättra svensk 

sjukvård. 
 

1.3.2  IKT som stöd vid sjukgymnastik och träning 

Telerehabilitering börjar bli ett begrepp som sprider sig över sjukgymnastik-

professionen, inte minst tack vare Erikssons (2011) avhandling i ämnet. 

Förutom att se över och utvärdera möjligheten till feedback och rehabilitering 

över internet, har hon även provat en form av palpationsrobot som ska kunna 

fungera som sjukgymnastens ”förlängda arm”. Avhandlingen rörde 

nyopererade patienter som fått en axelprotes. En av delstudierna var en 

kvantitativ studie där interventionsgruppen tränade hemma och fick stöd från 

sjukgymnast på sjukhuset via videokommunikation. Resultatet påvisade fler 

möten med sjukgymnast, snabbare och större förbättring av 

funktionsförmågan i den opererade armen samt högre skattning av 

hälsorelaterad livskvalitet för interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen som gick på traditionellt sätt till sjukgymnast på 

vårdcentralen. En annan delstudie var en kvalitativ intervjustudie, där 

författaren kunde se att deltagarna upplevde närhet till sjukgymnasten på 

distans. Analysen visade också på en process från passiva och beroende 

patienter till aktiva och ansvarstagande personer. Den stora fördelen med 

telerehabilitering är att man slipper den fysiska transporten, en faktor som var 

en av utgångspunkterna i Erikssons (2011) avhandling som utförts i Norrland 
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där avstånden ofta är långa mellan patient och vårdinstans. Västerbottens läns 

landsting (2012) rapporterar i ett pressmeddelande att Hand- och 

plastikkirurgiska klinikens rehabiliteringsenhet sparade 110 000 kr i 

resekostnader tack vare telemedicin år 2011. Dessutom tillkommer den 

samhällsekonomiska vinsten i form av insparad ledighet från arbete samt 

resor till/från sjukhus för patientens del.  

 

Att hitta tidigare undersökningar specifikt om surfplattor som stöd vid 

sjukgymnastik är inte lika lätt, några vetenskapliga studier kring detta på 

nationell nivå har inte stått att finna. Internationellt finns ett flertal studier 

som utvärderar effekten av särskilt utformade applikationer till 

surfplattor/smartphones som stöd vid träning, företrädesvis dock för friska 

individer. Bl. a. indikerar en pilotstudie i Italien att motivationen till att utföra 

sitt träningsprogram ökar med hjälp av en applikation (Silveira et al, 2012). 

Även den här studien riktade sig specifikt mot äldre, vilket är mycket 

intressant då det finns en vanlig föreställning om att äldre inte har tillräckligt 

med kunskap och/eller intresse för teknik och IT, och att hjälpmedel eller 

redskap inom detta område främst riktar sig mot yngre. 

 

Hittills har inga studier kunnat hittas som belyser effekter (varken kliniska, 

objektiva resultat eller subjektiva upplevelser) av IKT som stöd vid den 

initiala rehabiliteringen inneliggande på vårdavdelningen efter planerade 

operationer.  

 

1.4 Problemformulering 

Författarna vill med denna studie utröna huruvida dagens tekniska lösningar 

kan bidra i positiv riktning till den traditionella rehabiliteringen efter en 

knäprotesoperation, då man utifrån ovanstående resonemang kan konstatera 

att det finns kunskapsluckor inom området. Forskningsområdet är relativt 

nytt, och vid granskning av tidigare gjorda studier inom ämnet återfinns det 

som Sandberg och Alvesson (2010) kallar ”neglect spotting”, dvs. vita 

fläckar på kunskapskartan. Samma författare har kommit fram till att gap 

spotting är det vanligaste sättet för forskare att ledas fram till sitt 

forskningsproblem, åtminstone när det gäller studier inom ämnet 

organisation. De menar också att detta arbetssätt är mer framåtriktat och 

progressivt jämfört med att befästa redan existerande teorier, vilket också 

passar in på utgångspunkten för denna studie.  

 

Med tanke på hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård som författarna 

inledningsvis refererade till (Hälso- och sjukvårdslag, SFS 1982:763), är det 

av stor vikt att fortsätta utveckla och förbättra vården utifrån perspektiven 

kvalitet, trygghet och tillgänglighet. Detta ska, utifrån samma lagtext, bygga 

på respekt för patientens självbestämmande och borga för god kontakt mellan 
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patient och personal. Denna lag skrevs ursprungligen 1982. Med tanke på att 

dagens tekniska resurser frambringar helt nya möjligheter är det både 

relevant och högaktuellt att se över hur vården, nu 30 år senare, kan 

förverkliga denna lagtext i praktiken på ett helt nytt sätt. Eftersom målet med 

IKT-lösningar inom vård och rehabilitering är att underlätta 

kommunikationen mellan vårdgivare och patient, är det av stor vikt att 

studera hur detta kan ske (Gard & Melander-Wikman, 2012). 

 

Gard & Melander-Wikman (2012) slår fast att det finns behov av fler studier 

inom ämnet IKT som stöd inom vård och rehabilitering, eftersom vården 

enligt lag ska vara evidensbaserad och bygga på vetenskap (Hälso- och 

sjukvårdslag, SFS 1982:763). Samma författare betonar även vikten av 

kvalitativa studier i detta sammanhang, för att bättre förstå t ex hur olika 

användare upplever den nya teknologin, vilken förberedelse och träning som 

krävs, och vilka svårigheter som kan uppstå i ett kliniskt sammanhang (Gard 

& Melander-Wikman, 2012).  

 

När det gäller rehabilitering efter skada eller sjukdom, är kommunikation 

avgörande för att rehabiliteringen ska lyckas. Detta gäller både 

kommunikation mellan vårdgivare sinsemellan, och mellan vårdgivare och 

patient (Gard & Melander-Wikman, 2012). Därför är IKT-verktyg en stor och 

viktig del för framtidens utveckling inom rehabiliteringsperspektivet. 

 

I riksdagens rapport 2011/2012: RFR5 fastställs att det finns goda 

förutsättningar för att förbättra vård- och omsorgsarbetet med hjälp av 

moderna IT-lösningar. Förutom att IT-lösningar kan förbättra och förenkla 

arbetet ser man även andra vinster såsom att utvecklingsarbetet kan skapa 

arbetstillfällen och regional tillväxt som i vissa fall kan spridas både 

nationellt och internationellt (Riksdagen, 2012). Vid litteratursökning kan 

man dock konstatera att det finns svårigheter vid försök till implementering 

av e-hälsoinitiativ. Murray m.fl. (2011) har i sin studie tittat närmre på 

resultatet av implementering vid olika e-hälsoinitiativ och konstaterar bl.a. 

för att ett e-hälsoinitiativ verkligen skall fungera och kunna implementeras i 

organisationen måste det samstämma med organisationens mål, med 

personalens kunskapsnivå, samt ha en positiv inverkan på patient – 

professionella interaktioner och likväl på interaktionen mellan professioner. 

Gard & Melander-Wikman (2012) betonar också vikten av 

personalperspektivet vid implementering av IKT-verktyg inom vård och 

rehabilitering. Författarna menar att det är mycket viktigt för en lyckad 

implementering att personalen har ett grundläggande intresse i att använda 

IKT-verktyget och att de är delaktiga i test och klinisk implementering (Gard 

& Melander-Wikman, 2012).  Centrum för eHälsa (2007) konstaterar i sin 

slutrapport att det är problematiskt med införandet av ny IT i vården, och att 

de stora problemområdena bland annat är: 
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 Samordnings- och samverkansproblem 

 Informations- och kommunikationsproblem 

 Fungerande, användarvänliga IT-stöd 

 

Inom ramen för dessa tre områden återfinns både tekniska och 

organisatoriska perspektiv såväl som individperspektiv (Centrum för eHälsa, 

2007). Dessa tre perspektiv, och de tre ovanstående problemområdena, är 

alltså kärnpunkter som behöver tas i beaktande vid det fortsatta arbetet med 

utveckling av e-hälsoinitiativ.  

 

Vid litteraturstudier i ämnet kan man konstatera att vissa av dessa problem 

kan ha ett samband med att man inte i tillräckligt stor utsträckning har utgått 

från, eller ens efterfrågat, patienternas synpunkter och åsikter. Vården och 

behandlingen bör, så långt det är möjligt, utformas och genomföras i samråd 

med patienten (Sverne Arvill & Sverne, 2000). Vikten av att involvera 

patienterna själva i utvecklingen av IT-stöd inom hälso- och sjukvården är 

något som belyses och påpekas av bl. a. Bélanger et al (2012). Andra 

exempel är Nygårdh et al (2012) och Thompson (2007), som konstaterar i 

sina studier om empowerment respektive patientinvolvering att det, trots att 

patienten är i fokus inom dessa områden, ändå råder brist på undersökningar 

som frågar efter patienternas egna uppfattningar. Även Tegel (2011) har 

också gjort samma konstaterande i sin studie om e-hälsotjänster, och radar 

upp exempel på tidigare studier som behandlar utveckling av tjänster för 

patienter men som har helt andra perspektiv än just patientperspektivet. Hon 

sammanfattar det på ett mycket bra sätt när hon skriver:  

 

”…många aktörer talar om hur viktigt 

patientperspektivet är när det gäller utveckling av e-hälsotjänster men min 

uppfattning är att få aktörer faktiskt talar med patienterna för att få en 

uppfattning om hur patienternas behov verkligen ser ut – vilket jag menar är 

nödvändigt för att tjänsterna ska komma att användas.” 

(Tegel, 2011) 

 

I The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ:s) årliga 

nationella rapport om den amerikanska hälso- och sjukvårdens kvalitet fanns 

år 2010 en genomgång av den forskningslitteratur som kopplar 

patientcentrering till resultaten i hälso- och sjukvårdssystemet. De fann att 

patientcentrerade arbetssätt, såsom att bygga en relation mellan vårdgivare-

patient, förbättra kommunikation, främja en positiv atmosfär och uppmuntra 

patienter att aktivt delta i vården bl.a. hade följande effekter (Docteur & 

Coulter, 2012): 
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 Patientcentrerad vård förbättrar patienternas hälsostatus och minskar 

deras symtom. 

 Patientcentrerad vård uppmuntrar patienterna att följa ordinerad 

behandling. 

 Patientcentrerad vård kan minska risken för felaktiga diagnoser som 

beror på dålig kommunikation. 

 Patientcentrerad vård minskar under- och överanvändning av vård. 

 Patientcentrerad vård kan minska trycket på systemets resurser och 

spara pengar genom att minska antalet diagnostiska prov och 

remisser. 

 Även om vissa studier har visat att patientcentrering minskar 

sjukvårdskostnaderna och användningen av hälso- och 

sjukvårdssystemets resurser, har andra visat att patientcentrering ökar 

vårdgivarnas kostnader, speciellt på kort sikt. 

 

Nelson et al (2007) påtalar vikten av interaktion mellan vårdpersonal och 

välinformerade, delaktiga patienter. Samma författare beskriver hur årtionden 

av forskning kring patientcentrerad vård kan sammanfattas i Wagners 

Chronic care model för att belysa vinsten med att designa och utveckla 

vården tillsammans med patienten (denna modell beskrivs närmare i kapitel 

2.1.1). Graban (2012) skriver om att bättre förberedda patienter förenklar 

arbetet för vårdpersonalen, förkortar rehabiliteringstiden och ger ett jämnare 

patientflöde vilket ger både humana och ekonomiska vinster. 

 

Sammanfattningsvis anser författarna därför att frågeställningarna i denna 

studie är högst relevanta och bör studeras närmare med hänsyn till de tre ovan 

nämnda perspektiven teknik, organisation och individ. Med patienten i 

centrum, och med den nya tekniken som hjälpmedel, avses med denna studie 

att ge ett kunskapsbidrag till forskningen kring IKT som stöd i det 

verksamhetsområde som författarna har sin erfarenhet i, nämligen ortopedisk 

rehabilitering. Rent akademiskt medför en studie av det här slaget en 

reduktion av kunskapsluckan som råder, i enlighet med Sandberg & 

Alvessons (2010) resonemang. Denna studie utgår från det praktiska och 

konkreta, men är helt grundat på de vetenskapliga villkoren. Enligt Ekengren 

& Hinnfors (2006) är det i denna brygga mellan teori och praktik som de 

riktigt stora framstegen kan göras.  
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1.5 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att skapa förståelse för patienters uppfattningar om 

IKT-stöd vid rehabilitering efter knäprotesoperation. Det IKT-stöd som är i 

fokus i denna studie är författarnas egenframtagna interaktiva 

träningsinstruktioner med tillhörande information kring träning efter ovan 

nämnda operation, samt den redan befintliga applikationen Min Hälsoplan. 

Dessa två typer av IKT-stöd har installerats i surfplattor, tillgängliga för utlån 

till patienter. Studiens undersökningsfrågor är: 

 

 Hur upplever patienter den eventuella nyttan av surfplattans innehåll 

som stöd vid rehabilitering? 

 Vad finns det för hinder och möjligheter med surfplatta som stöd vid 
rehabilitering? 

Utifrån ovanstående forskningsfrågor vill författarna även undersöka 

huruvida resultaten av dessa frågor kan ge ett kunskapsbidrag kring 

patientinvolvering som redskap vid framtagande av innovationer i form av 

IKT-stöd. Frågan kan ställas på följande vis: 

 

 Hur kan man skapa en innovation i form av IKT-stöd med hjälp av 
patientinvolvering? 

Då en av författarna har mer en tio års erfarenhet utifrån patientperspektivet 

och under denna tid inte bara uppfattat brister i informations- och 

kommunikationsflöden mellan sjukgymnast och patient, utan även svagheter i 

sjukvårdens utformning för att underlätta dessa flöden, är det genom 

patientinvolvering detta arbete har utformats. Detta är alltså en fråga om 

arbetssätt snarare än en forskningsfråga, men då patientinvolvering i och med 

detta är ett centralt begrepp i denna studie kommer författarna att återkomma 

till denna frågeställning i slutet av denna uppsats. 
 

1.6 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att enbart låta patienter som genomgått en planerad 

knäprotesoperation prova surfplattorna, då det framtagna 

informationsmaterialet är riktat till denna patientgrupp. Faller resultatet väl ut 

kan man tänka sig att framöver utöka interventionen även till andra typer av 

planerade operationer, med olika inriktningar på materialet. 

 

Studien begränsas även till att endast innefatta träningsinstruktioner 

inledningsvis, även om denna typ av IKT-stöd möjliggör fler 

användningsområden med andra typer av instruktioner eller annan 

patientinformation.  
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I denna studie ligger fokus på patienternas åsikter. Därför kommer inte 

patienternas kliniska resultat att tas upp, inte heller de tekniska aspekterna av 

surfplattan och dess innehåll.  

 

Av praktiska skäl avgränsas även studien till att endast omfatta 

rehabiliteringen som sker på vårdavdelningen, även om patientgruppen 

naturligtvis har behov av en längre rehabiliteringsperiod än så. Detta är dock 

en faktor som kommer beröras teoretiskt i slutet av denna uppsats.  
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2 Bakgrund/Teori 
 
Detta kapitel beskriver arbetets teoretiska ramverk. Därefter följer en 

översiktlig medicinsk bakgrund för ökad förståelse kring studiens 

ämnesområde. 

 

2.1 Sociotekniskt ramverk  

Centrum för eHälsa (2007) konstaterar i sin slutrapport att det är 

problematiskt med införandet av ny IT i vården, och att de stora problemen 

återfinns inom områdena teknik, organisation och individ. Dessa tre områden 

är alltså kärnpunkter som behöver tas i beaktande vid det fortsatta arbetet 

med utveckling av e-hälsoinitiativ. För att svara upp på behovet av extra 

fokus kring dessa problemområden har författarna valt använda sig av det 

sociotekniska ramverket, som innefattar samtliga av dessa tre olika 

perspektiv. Med stöd i detta ramverk har författarna haft sin teoretiska 

utgångspunkt, vars perspektiv har fungerat som hjälp vid sammanställning 

och analys av det empiriska materialet.  

 

Den sociotekniska rörelsen startade 1949 på Tavistock-institutet i England 

och finansierades av en av Rockefellerstiftelserna (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre, 2011). Psykiatriker, kliniska psykologer, sociala 

psykologer och antropologer samlades i en ambition att förstå kopplingen 

människa – teknologi på ett nytt sätt. Sociotekniken bygger på ett 

systemperspektiv där det sociala systemet och det tekniska systemet 

integreras och ses som en helhet, det vill säga ett sociotekniskt system 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012): 

 

 Det sociala systemet – människor, kommunikation och kunskap 

 Det tekniska systemet – maskiner, apparatur, verktyg och andra 

artefakter 

 

Man vill uppnå ömsesidig förståelse mellan anställda som är beroende av 

varandra och man vill uppnå en känsla av att de man producerar är av nytta 

för kunden (Börnfelt, 2009). Det sociotekniska ramverket kan beskrivas 

utifrån tre olika perspektiv; organisationsperspektivet, individperspektivet 

och teknikperspektivet. 
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2.1.1 Organisationsperspektivet 

 

Sociotekniken ser människan som ett komplement till tekniken i stället för 

som tidigare en förlängning. Den underliggande organisationsfilosofin 

karaktäriseras av kompletterande funktioner i stället för kompletterande delar 

och man stimulerar till kunskapsökning samt att anställda skall lära sig flera 

uppgifter (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). 

 

Man utgår även från att demokratin inte bara bör finnas i politiken utan även 

på arbetsplatserna, men att medbestämmandet är inriktat på arbetsgruppsnivå. 

Arbetet organiseras i större helheter och grupper ansvarar för ett område som 

utgör en meningsfull helhet där flera olika arbetsuppgifter ingår (Börnfelt, 

2009). 

 

Empowerment är en viktig komponent och det sociotekniska synsättet 

förklarar empowerment som delat ansvar mellan chefer och icke-chefer, 

vilket medför att alla medlemmar i organisationen kan vara ledare eller 

följare och att rollerna skiftar mellan dessa (Börnfelt, 2009). Begreppet som 

sådant kommer belysas ytterligare i kapitel 2.1.2. 

 

Med utgångspunkt i detta synsätt, skulle Nelsons et al (2007) teori om 

mikrosystemtänkande kunna sägas vara nutidens moderna version av 

socioteknisk organisationsteori. Precis som i det sociotekniska ramverket 

lägger Nelson et al (2007) tonvikt på organisering av arbetet i enheter och 

grupper som tillsammans utgör en meningsfull helhet, att arbetsgruppen är 

det centrala istället för enskilda anställda. Enligt Nelson et al (2007) är en 

välfungerande organisation av största vikt för att vården skall fungera på ett 

tillfredsställande sätt på alla nivåer. Samma författare menar att detta skapar 

en inspirerande miljö för medarbetare och patienter samtidigt som det skapar 

bra förutsättningar för en bättre patientsäkerhet. Idén med Nelsons et al 

(2007) modell är att man rent organisatoriskt kan dela upp en organisation i 

tre nivåer.  

 

 Mikrosystem inom vården är en grupp av medarbetare inom olika 

professioner som regelbundet arbetar tillsammans med att ge vård åt 

olika patientgrupper. Mikrosystemet har kliniska men även 

organisationsgemensamma mål, har kopplade processer, delad 

informationsmiljö och är resultatproducenter.  

 Mesosystem inom vården är de kliniker, mottagningar m.m. som 

microsystemet har sin bas i, och styrs oftast verksamhetschefer som är 

ansvariga för sin del av mesosystemet. 

 Makrosystem inom vården är hela organisationen, t.ex. ett sjukhus 

med alla dess resurser och mål. Makrosystemen styrs delvis av 
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politiska beslut och riktlinjer samt budget, men inom makrosystemet 

styr sjukhuschefen med hjälp en ledningsgrupp. 

 

Dessa strukturella nivåer är dock inte fasta, utan kan ses på olika sätt utifrån 

aktuell situation. Ett makrosystem skulle t ex vara på nationell nivå, och ett 

mikrosystem kan bestå av en hel mottagning om den är liten och specifik. 

Genom att analysera mikro-, meso- och makrosystemen ingående och se hur 

de fungerar internt och externt gentemot varandra, kan man urskilja saker 

som går att förbättra (Nelson et al, 2007).  

 

En annan stor gemensam nämnare mellan dåtidens tankar kring socioteknik 

och Nelsons (2007) mikrosystemtänkande, är ett tydligt fokus på 

medbestämmande. Nelson et al (2007) utvidgar den här idén till att även 

inkludera patienten. Att planera vårdens arkitektur och flöden utifrån syftet 

att ge service som på bästa möjliga sätt svarar upp på de behov en specifik 

patientgrupp har, kallar Nelson et al (2007) att planera patientcentrerad 

service. Att planera patientcentrerad vård menar han är att i nästa steg 

individualisera denna service så att den svarar upp på varje enskild individs 

behov. Detta är också något som socialstyrelsen poängterar vikten av;  

 

“Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 

innebär att vården ska bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet och utformas för att möta den individuella 

patientens behov på bästa möjliga sätt.” 

(Socialstyrelsen, 2006) 

 

Nelson et al (2007) hänvisar vidare till Wagners Chronic care model, som 

åskådliggör interaktionen mellan vårdpersonal och patienten vid utveckling 

av välfungerande vårdteam. I den här modellen är inte patienten bara i 

centrum av arbetet, utan har även en lika stor del i arbetet som 

vårdpersonalen (se figur 1). Nelson et al (2007) beskriver det som att 

patienten är en fullvärdig medlem i teamet.  
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Figur 1. Chronic care model enligt Wagner (Nelson et al (2007). Bild hämtad 

från http://www.pitt.edu/~super1/lecture/lec38001/009.htm  

 
 

För att ett hälso- och sjukvårdssystem skall kunna kallas patientcentrerat 

måste patienterna för att kunna fatta välgrundade och riktiga beslut om sin 

hälsa, och ha tillgång till den information som behövs. Den typ av vård 

utbildar patienterna om deras sjukdomar och behov samt även vilka alternativ 

för vård de kan ges och denna typ av informerade och utbildade patienter är 

bra rustade för att aktivt interagera med läkare och annan personal om den 

egna vården (Docteur & Coulter, 2012). 

 

Docteur & Coulter (2012) skriver i sin studie om fem dimensioner av 

patientcentrerad vård: 

 

 Patienter som medaktörer i vården genom information och utbildning 

 Respekt för patienters individuella behov, preferenser och värderingar 

 Samordning och kontinuitet såväl inom som mellan vård och omsorg 

 Helhetssyn på patienter som människor med både medicinska och 

ickemedicinska (ex. sociala, emotionella och andliga) behov 

 Involvering av familj och närstående i vården enligt patienters 

önskemål 

http://www.pitt.edu/~super1/lecture/lec38001/009.htm
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Socialstyrelsen har formulerat sin definition av patientcentrerad verksamhet 

men har istället valt att använda begreppet ”patientfokuserad”:  

 

”En patientfokuserad hälso- och sjukvård baseras på respekt för lika värde 

och på människans värdighet, självbestämmande och integritet. Patienten 

bemöts i ett socialt sammanhang och vården utförs med respekt och 

lyhördhet för individens specifika behov, förutsättningar, förväntningar och 

värderingar. Vården planeras och genomförs i samråd med patienten. 

Kommunikation ska vara en integrerad del av all vård och behandling. 

Patientens kunskap, förståelse och insikt är förutsättningar för att han eller 

hon ska kunna vara delaktig i och ha inflytande i sin hälsa, vård och 

behandling.” 

 (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Enligt Docteur & Coulter (2012) har vissa experter hävdat att 

patientcentrering bara kan definieras och mätas på ett meningsfullt sätt 

genom att ta sin utgångspunkt i patienternas egna uppfattningar. Man måste 

ta reda på vad patienterna själva ser som patientcentrering inom vården eller i 

ett hälso- och sjukvårdssystem och det enda sättet att göra det är genom aktiv 

patientmedverkan. Detta kan ske genom statlig myndighets försorg, den 

akademiska världen eller genom en ideell aktör (Docteur & Coulter, 2012). 

De menar vidare att ett sätt att tänka på vad patientcentrering betyder är att 

avgränsa vad det inte betyder och att patientcentrering ofta presenteras i 

termer som den inte är - bland annat teknikcentrerad, läkarcentrerad, 

sjukhuscentrerad eller sjukdomscentrerad. 

 

Socialstyrelsen (2009) har också presenterat indikatorer för vad de kallar en 

patientfokuserad vård: 

 

 Patienten blir respektfullt bemött som individ 

 Patientens egna kunskaper och erfarenheter tas till vara 

 Patienten erbjuds individuellt anpassad information om hälsotillstånd, 

            diagnos och metoder för undersökning, vård och behandling 

 Patienten får tillräcklig information och stöd för att kunna hantera sin 

            hälsa 

 Patienten erbjuds möjlighet till önskad kontinuitet i vårdkontakterna 

 Behandlingsmål sätts i samråd med patienten 

 Delaktighet i den egna vårdens planering och genomförande. 

 

 

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet använder termen 

personcentrering i stället för patientcentrering för att inte sätta onödigt 

mycket fokus på de medicinska aspekterna av en persons förhållande till 



   
 

24 
 

vården (Docteur & Coulter, 2012). Enligt samma författare kommer 

patienterna inte uppfatta vården som patientcentrerad om den inte uppfattas 

som tillgänglig (prisvärd, lätt att nå och tillgänglig vid rätt tillfälle). Hälso- 

och sjukvårdslagstiftningen anger vilka områden som ska beaktas för att 

kvaliteten i hälso- och sjukvården skall kunna säkras och tillgång till vård i 

rimlig tid är en viktig, ibland avgörande, del av tillgängligheten 

(Socialstyrelsen, 2009). Vård ska erbjudas utan att eventuella väntetider 

påverkar patienten negativt i fysisk, psykisk eller social mening. Beslut om 

tidsramen för de insatser som patienten behöver ska fattas i samråd med 

patienten och stämma överens med riksdagens prioriteringsriktlinjer, vilket 

innebär att man ska få vård när man behöver det, men också att vården ska 

koordineras så väl att det uppstår en god kontinuerlig process. Detta är 

särskilt viktigt vid rehabilitering. Genom att optimera processer och rutiner i 

hälso- och sjukvårdens alla led skapas större möjligheter att erbjuda vård i 

rimlig tid (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Samtidigt kan man ändå argumentera för att ”tillgänglig” vård ska betraktas 

som en åtskild aspekt av kvalitet i relation till patientcentrerad vård. Om 

vården inte är tillgänglig är den uppenbarligen inte patientcentrerad. 

Samtidigt tycks ”tillgänglighet” inte på ett korrekt sätt fånga vad det innebär 

för hälso- och sjukvården att vara patientcentrerad (Docteur & Coulter, 

2012). 

 

Ett större fokus på patientcentrerad vård sammanfaller med växande intresse 

för kvalitetsförbättring, vilket i sin tur sporrar utvecklingen av olika sätt att 

förändra hälso- och sjukvården genom nya innovationer (Reed et al, 2012). 

Rogers (2003) definierar innovation som införandet av en ny idé, tjänst, ett 

sätt att arbeta process eller produkt vars innebörd är förbättring inom ett 

specifikt område och som upplevs som nytt för en individ eller en enhet och 

den är inte heller en innovation förrän den testats. Gard & Melander-Wikman 

(2012) definierar begreppet på ett snarlikt sätt och ger fyra exempel på olika 

typer av innovation inom vård och rehabilitering: 

 

 Produktinnovation – En ny vara eller tjänst. 

 Processinnovation – En ny process för att producera en vara eller 

tjänst 

 Organisatorisk innovation – en ny form för organisering 

 Affärsmodellinnovation – En ny marknad eller sätt att få nya 

marknader 

 

 

Det gäller att förstå att en innovation inte är en linjär process utan den ändrar 

skepnad och riktning under tiden den utvecklas och testas, vilket innebär att 

en innovationsprocess kan ta lång tid och vara svår att följa (Gard & 
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Melander-Wikman, 2012). Innovation är svårt, särskilt inom etablerade 

organisationer, och för att uppnå strategisk flexibilitet krävs att man tar itu 

med kognitiva, strategiska och politiska såväl som ideologiska utmaningar 

(Bengtsson & Kalling, 2012). 

 

Etablerade organisationer har ofta svårt att ta till sig nya teknologier då de 

inte ser de ekonomiska fördelarna i början i förhållande till existerande 

lönsamhet, verksamhet och värdenätverk. Det som utmärker organisationer 

som lyckats lösa dilemmat gammalt/nytt enligt Bengtsson & Kalling (2012) 

är att de: 

 

 De delegerar ansvaret för innovationsprojekt till de delar av 

organisationen där behovet är som störst. 

 De förlägger innovationsprojekt till mindre enheter där mindre 

framsteg kan tänkas värderas relativt högt. 

 De är inställda på att misslyckanden kan ske och försöker göra sina 

misslyckanden så tidigt som möjligt så att korrigering kan ske. 

 Det lånar resurser från den etablerade verksamheten, men undviker att 

störa den för mycket. 

 De söker nya marknader för teknologin och undviker existerande 

 

 

Man kan kringgå problemet genom att lägga ut innovationsarbete och mer 

grundläggande forsknings- och utvecklingsarbete till universitet eller 

speciella institut, vilket även medför att man måste söka sig utanför den egna 

organisationen och bygga kompetensnätverk på nya sätt (Bengtsson & 

Kalling 2012).  

 

De dynamiska och innovativa förmågorna hos organisationen präglar 

processperspektivet och organisationen måste få fram nya och innovativa 

produkter och tjänster för att klara sig i en föränderlig omvärld och inte bara 

göra sina processer bättre. Vad som krävs för att en innovation skall 

förverkligas är inte bara kreativa idéer eller nya koncept, utan det krävs 

utveckling och att det utvecklade konceptet sprids och accepteras av kunder. 

Detta, menar Bengtsson och Kalling (2012) innebär att den kreativa förmågan 

kan komma inifrån från den egna organisationen, men kan även komma från 

andra aktörer som t.ex. kunder och leverantörer, eller som i vårt fall, 

patienter. Bengtsson & Kalling (2012) beskriver också den så kallade 

innovationsvärdekedjan som utarbetats av Hansen och Birkinshaw, se tabell 

1. 
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Tabell 1. Innovationsvärdekedjan, Nyckelfrågor och nyckeltal i värdekedjans tre faser 

(Bengtsson & Kalling, 2012). 

Idégenerering Omvandling Diffusion 

 

Intern 

Korsbe-

fruktning 

 

Extern 

 

Urval 

 

Ut-

veckling 

 

Spridning 

Nyckel- 

Frågor 

Skapar 

våra 

anställda 

goda 

idéer 

Skapar vi 

goda idéer 

över 

enhets-

gränser 

Import-

erar vi 

nog med 

goda 

idéer 

externt 

Är vi bra 

på att välja 

och stödja 

nya idéer 

Är vi bra 

på att 

omvandla 

idéer till 

produkter 

Är vi bra på 

att sprida 

utvecklade 

idéer i hela 

organisation

en? 

Indika-

torer 

Antal 

högkvali

-tativa 

idéer i 

enheten 

Antal hög- 

kvalitativa 

idéer över 

enhets-

gränser 

Antal 

externa 

hög- 

Kvalita-

tiva idéer 

Procent-

andel idéer 

som väljs 

och stöds 

finansiellt 

Procent-

andel 

idéer som 

genererar 

intäkter 

Procent-

andel av 

önskad 

penetration 

i mål-

marknader, 

kund-

grupper, 

månader till 

full 

spridning 

 

 

 

Även om en innovation blir lyckad i sig måste den spridas i organisationen 

för att nå sin fulla potential och Rogers (2003) hävdar att det finns fyra 

viktiga egenskaper hos en innovation som påverkar dess spridning: 

 

 Innovationens påvisade fördel jämfört med annan teknik eller produkt 

 Innovationens förenlighet med existerande teknik och värderingar 

 Innovationens komplexitet 

 Innovationens tillämpbarhet, möjlighet att testa den och följa upp den 

 

 

Det måste finnas en vilja att ta till sig innovationer både från internt och 

externt håll, t.ex. från som tidigare nämnts om det sociotekniska perspektivet; 

universitet, speciella institut eller andra branschaktuella aktörer. Inom vård 

och rehabilitering pågår för närvarande stora förändringar med krav på att 

förnya tjänster, processer och organisatoriska strukturer. Utvecklad teknik har 

öppnat för förbättring av befintliga processer i syfte att öka livslängd, 
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livskvalitet, diagnostik- och behandlingsmöjligheter samt effektivitet och 

kostnadseffektivitet inom vård och rehabilitering. Det gäller innovationer på 

de flesta plan som vårdprocesser, medicinering och kirurgiska ingrepp och då 

även rehabilitering. De långsiktiga målen är kvalitetsförbättring, säkerhet, 

effektivitet och kostnadsbesparingar (Gard & Melander-Wikman, 2012).  

 

För att en innovativ utveckling inom vård och rehabilitering skall garanteras 

krävs IKT-verktyg men även kunskap om dem. IKT-stöd kan främja en bättre 

kommunikation och samverkan mellan vårdenheter, patienter och anhöriga 

och det är viktigt att utvärdera hur IKT-verktygen upplevs av användarna 

(Gard & Melander-Wikman, 2012). Att finna inspiration i det kliniska 

sammanhanget kan öppna möjligheter att se vilka åtgärder som kan vara 

innovativa, lämpliga och rimliga att genomföra. Ett annat argument för 

innovativ utveckling är brist på personal inom vård och rehabilitering och det 

behövs IKT-stöd som underlättar arbetet (Gard & Melander-Wikman, 2012). 

Olika intressenter har olika krav och förväntningar på vård och rehabilitering, 

men innovation sker genom samverkan och det gäller att förstå komplexiteten 

i organisationen av vård. Detta kan illustreras enligt tabell 2.  

 

 
Tabell 2. Intressenters behov (Gard & Melander-Wikman, 2012) 

Intressenter Behov, krav och förväntningar 

Vård och rehabiliteringspersonal Hälsofrämjande råd 

Bättre klinisk diagnos, behandling 

och resultat 

  

Patienter Förbättra patienternas fysiska och 

psykiska hälsa. 

Korta väntetiden och öka 

tillgängligheten 

  

Organisation Effektivisering av den interna 

verksamheten 

Sänkta kostnader 

Ökad produktivitet och kvalitet samt 

förbättrade vårdresultat 

  

Vårdföretag Lönsamhet och förbättrade resultat 

  

Tillsynsmyndigheter Minskade risker och förbättrad 

patientsäkerhet 

  

Patientorganisationer och fackliga 

organisationer 

Företräda patient- och 

personalintressen 
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Innovativa lösningar inom vård och rehabilitering kan innebära 

samhällsekonomiska vinster samt förbättrad hälsa, arbetsförmåga och 

livskvalitet för människor, men då krävs det att alla parter är med på tåget 

och är villiga att samarbeta. 

 

 

2.1.2 Individperspektivet  

 

I experiment som utfördes inom verkstads- och träförädlingsindustrin i Norge 

på 1950-talet utgick man från att människor hade andra behov än lön, 

arbetstid, skydd mot skaderisker och godtyckliga uppsägningar i sitt arbete. 

Följande behov listades oavsett vilken position man hade i organisationen: 

 

 Behov av ett innehåll i arbetet som kräver något utöver ren uthållighet 

och som innebär ett visst minimum av variation även om detta inte 

nödvändigtvis betyder att det ständigt skall ske något nytt. 

 Behov av att kunna lära något i arbetet och att kunna fortsätta lära. 

 Behov av att kunna fatta beslut, åtminstone inom ett avgränsat område 

som den enskilde kan kalla sitt eget. 

 Behov av anseende, åtminstone en viss grad av medmänsklig 

förståelse och respekt på arbetsplatsen. 

 Behov av att se sammanhang mellan arbetet och omvärlden, 

åtminstone så att man kan se en viss överensstämmelse mellan det 

man utför i arbetet och det som betraktas som nyttigt och värdefullt. 

 Behov av att se att arbetet kan förenas med framtidsförhoppningar 

utan att dessa nödvändigtvis måste innefatta befordran. 

                                  (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). 

 

Idag 60 år senare kan man se att dessa behov passar in även i dagens 

samhälle trots ökad automatisering och trots att användande av komplexa 

datasystem har ökat dramatiskt.  

 

Detta individperspektiv utgick alltså från personal i teorins ursprungliga 

form. Om man istället applicerar individperspektivet på patienter, kan man 

konstatera att det finns flera studier som påvisar sambandet mellan positiva 

rehabiliteringsresultat och psykosociala faktorer liknande de ovan nämnda. 

Mendonza et al (2007) påvisar i sin litteraturstudie att faktorer som 

motivation, tilltro till sin egen förmåga samt känsla av personlig kontroll 

korrelerade med både följsamhet i träning och positiva rehabiliteringsresultat 

när det gäller patienter med främre korsbandsskador. Weinberg & Gould 
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(2011) beskriver också på ett mycket ingående sätt hur psykologiska faktorer 

är tätt sammankopplade med fysiska prestationer.  

 

Patientdelaktighet verkar vara ett begrepp som betyder olika för olika 

individer, och även olika för patient respektive personal. En litteraturstudie, 

förvisso endast på kandidatnivå men ändock intressant, gjord av Klingberg 

(2008) tar upp problematiken kring begreppet. Författaren hittar i sin 

litteratursökning fyra olika teman med faktorer som är av betydelse för 

delaktighet: information/undervisning, samarbete mellan patient och 

sjuksköterska, assisterad autonomi och att se personen bakom patientrollen. 

Att vara delaktig i sin omvårdnad visade sig i studien inte bara handla om att 

vara delaktig i beslut, utan innefattade även en känsla av kontroll och 

begriplighet. 

 

Det finns en önskan om att informationsteknik inom hälso- och sjukvård ska 

underlätta för individen att vara delaktig i att påverka sin egen hälsa och få 

ökad egenmakt (Gard & Melander-Wikman, 2012). Empowerment är ett 

begrepp som diskuterats i samband med teoribildning och praxis kring 

hälsofrämjande arbete (Pellmer & Wramner, 2009). Enligt Holmström & 

Röing (2010) är empowerment ett bredare begrepp än patient-centrering, och 

ställer större krav på vårdgivare och vårdorganisation. Empowerment kan 

uppnås genom patientcentrering, men patienter kan också ha ett stort mått av 

empowerment i sig själva (Holmström & Röing, 2010). Pellmer & Wramner 

(2009) tar upp det faktum att det inte finns någon allmänt accepterad svensk 

översättning.  Författarna förtydligar vidare: 

 

”De modeller för hälsoarbete som bygger på empowermentbegreppet utgår 

från att människor i alla vardagssituationer skall betraktas som subjekt och 

därmed vara kapabla att styra sina liv under förutsättning att den omgivande 

kulturella, sociala och fysiska miljön stödjer hälsosamma val”. 

(Pellmer& Wramner, 2009). 

 

Janlert (2000) använder sig av ordet maktmobilisering och skriver: 

 

”…arbete för att öka svaga gruppers möjligheter att påverka sitt eget liv (och 

därigenom sina hälsovillkor), vilket vanligen utmanar redan etablerade 

maktrelationer. I WHO:s dokument Ottawamanifestet beskrivs 

hälsofrämjande arbete som insatser för att förbättra hälsan genom att öka 

människors färdigheter för sundare livsvanor, men också för att skaffa sig 

inflytande över de livsvillkor som är av avgörande betydelse för hälsan”. 

(Janlert, 2009). 

 

Anderson & Funnell (2005) bygger vidare på begreppet empowerment i deras 

studie om diabetesvård, en diagnosgrupp där det krävs att patienten är mycket 
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delaktig och själv tar ansvar för en stor del av sin medicinska vård. 

Författarna påtalar här vikten av samarbete och interaktion mellan vårdgivare 

och vårdtagare, de menar att en omvärdering gällande roller och 

vårdrelationer av den här typen kräver ett helt nytt tänkande, ett 

”empowerment-paradigm” (Anderson & Funnell, 2005). 

 

 

2.1.3 Teknikperspektivet 

 

Tekniken har utvecklats och utvecklas fortfarande i en snabb takt och alla 

organisationer datoriseras. Man kan utan överdrift säga att IT-system och 

datoriserad teknik återfinns på de flesta ställen i samhället (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). 

 

Det började med att forskare på 1940-talet utvecklade prototyper för 

elektroniska, automatiska, digitala kalkylatorer som senare utvecklades till 

system för sannolikhetsberäkning under andra världskriget och utvecklingen 

drevs sedan under 1950-talet av försäkringsbolag som använde systemen för 

riskbedömningar. Redan då antog man att ökad databehandling kunde skapa 

bättre informationsunderlag för beslutsfattande. På 1970-talet byttes 

skrivmaskiner ut mot datorer och snart skötte cheferna själva datorerna vilket 

innebar att sekreterarna blev överflödiga.  

 

Det sociotekniska synsättet fördjupade förståelsen för att införande av ny 

teknik kan leda till att anställda bara använder en del av sin kompetens och 

att det kan leda till alienation och frågan ställdes; vad händer när datorer 

kommer in i bilden? Robert Blauner presenterade 1964 en studie som visade 

att dataautomatisering skilde sig mot andra typer av automatisering. Hans 

studie visade att processoperatörerna utvecklade en bredare kompetens och 

lärde sig nya saker genom arbetet, vilket gjorde att de växte med sina 

arbetsuppgifter. De arbetade även oftare i grupp och var mindre isolerade än 

andra processoperatörer som arbetade med system som inte var datoriserade. 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). 

 

I dagens läge har teknikutvecklingen nått så långt att möjligheter till att söka 

och lagra information skapar helt nya möjligheter till analyser som kan 

påverka beslutsfattande och uppföljning av verksamheter. Ökad 

dataanvändning och ökad användning av andra artefakter såsom surfplattor 

och smartphones har gjort individer till bättre användare och att de ökat sin 

teknikkompetens vilket innebär att det är lättare att implementera användning 

av dessa i organisationer.  
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Informationslogistik är ett förhållandevis nytt begrepp som hittills har 

använts på ett flertal olika sätt och med olika inriktningar. Haftor et al (2011) 

hittar i sin litteraturstudie elva olika forskningsinriktningar inom ämnet. 

Samma författare utvecklar begreppet vidare i sin rapport från 2012, där han 

bl. a. beskriver informationslogistik som ”rational handling of meaning 

formation” (i ordets rätta bemärkelse) men även, i ett bredare perspektiv, som 

”efficient supply of symbols that form meaning” (Haftor, 2012).  

 

IKT står för Informations- och kommunikationsteknologi, och används ofta 

som en längre synonym för informationsteknik (IT). Begreppet i dess rätta 

innebörd innefattar dock förutom de tekniska verktygen även 

kommunikationsaspekten, som t ex telefonlinjer och trådlösa signaler, samt 

system som gör det möjligt för användare att komma åt, lagra, överföra och 

manipulera information. IKT kan sägas vara den del av IT som bygger på 

kommunikation mellan människor. IKT-begreppet har förändrats i takt med 

den allmänna IT-utvecklingen och gått från att stå för informationsbehandling 

till att numera snarare beskriva kommunikation och utbyte av information. 

(Gard & Melander-Wikman, 2012). Vinnova (2012) skriver följande om IKT 

och dess allt viktigare roll i samhället: 
 

 

”IKT har i grunden förändrat, och fortsätter att förändra, sättet på vilket vi 

gör affärer, utvecklar produkter och tjänster, driver företag och agerar som 

konsumenter. Beroendet av IKT har accentuerats av dess möjliggörande roll 

inom alla sektorer. De positiva effekterna av denna utveckling är många men 

innebär samtidigt stora utmaningar för samhället. Utvecklingstakten är hög 

och nya innovationer ersätter snabbt tidigare lösningar. Detta gör IKT till ett 

viktigt område för att öka konkurrenskraften och skapa framtidens 

möjligheter.” 

Vinnova (2012) 

 

 

Begrepp som ofta används när man talar om nyttjande av IKT är 

användarvänlighet och användbarhet. För att säkerställa att artefakten 

används på rätt sätt måste användaracceptansen vara god. Användarna måste 

vara välvilligt inställda och motivationen hög för att använda den, då det 

annars finns risk för att användaren inte lär sig att använda den och det finns 

dessutom en risk för slarv vid användning om motivationen är låg (Allwood, 

2007).  

 
Gard & Melander-Wikman (2012) tar upp begreppet användvärdhet och 

hänvisar till Eftring som introducerade begreppet i sin avhandling från 1999. 

Han menar att en produkt kan vara användbar i sig, men är inte användvärd 

om den bara kan göra saker som är oviktiga för en person. Eftring menar 
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vidare att begreppet användvärdhet flyttar fokus från hjälpmedlet till 

människan, situationen och de behov som tekniken fyller. 

 
Vid design av informationsteknik måste man ta hänsyn till hur kommande 

brukare kommer att uppfatta artefakten och anpassa den för verksamheten. 

Löwgren & Stolterman (2004) definierar interaktionsdesign som ”den 

process som ordnas inom begränsade resursramar för att skapa, forma och 

fastställa de bruksorienterade egenskaperna (strukturella, funktionella, etiska 

och estetiska) hos en digital artefakt för en eller flera uppdragsgivare”.  

 

Broberg (2009) skriver i sin avhandling ” DEVIS: Design av 

verksamhetsstödjande IT-system - En designteori och metod” att hennes 

designteori definierar designidealet verksamhetsstödjande IT-system, som ett 

IT-system som stödjer personalen i arbetet i verksamheten, stödjer 

verksamhetens ändamål och inte står i konflikt med andra delar av 

verksamheten. 

 

Det är viktigt att man inte bara ser till patienten som användare utan även att 

även personalen blir användare. Personalen skall instruera patienten om 

artefakten, kunna tolka resultat och även kunna känna att den tillför något i 

arbetet och är användvärd enligt Eftrings (Gard & Melander-Wikman, 2012) 

teori.  

 

Det sociotekniska ramverket med dess tre perspektiv individ, organisation 

och teknik, används i denna uppsats som grund för en teoretisk 

undersökningsmodell i samband med resultatanalysen. Dessa perspektiv 

stämmer bra överens med det som vid tidigare undersökningar visat sig vara 

problemområden (Centrum för eHälsa, 2007), alltså områden som behöver 

lyftas fram och ges ett större fokus vid fortsatt forskning. Modellen som 

sådan är visuell och syftar till att ge att ge en teoretisk struktur till studiens 

empiriska material.  

 

2.2   Medicinska riktlinjer vid knäprotesoperation 

Följande avsnitt ger en övergripande beskrivning av de kliniska faktorer som 

ligger till grund för en knäoperation, den rehabilitering som följer efter 

operationen samt omständigheter som kan påverka resultatet. Detta kapitel 

är avsett främst som hjälp till ökad förståelse för eventuella oinvigda läsare 

inom det medicinska området. 
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2.2.1 Evidensbaserad sjukvård 

”Den evidensbaserade sjukvården och medicinen försöker möta behovet av 

ett vetenskapligt beslutsunderlag, genom att samla och sammanställa den 

vetenskapliga litteraturens resultat på ett systematiskt och kritiskt sätt”  

(Orth-Gomér & Perski, 2008). 

 

Det som kännetecknar den evidensbaserade medicinen är det sätt som man 

samlar, sammanställer och utvärderar tillgängliga forskningsresultat. 

Undersökningar vägs mot varandra, poängsätts och vissa forskningsresultat 

rangordnas på grund av dess metodik, patient- eller populationsunderlag och 

analysmetoder. I dessa bedömningar ingår även forskargruppens allmänna 

kompetens. I Sverige är det SBU (Statens Beredning för Utvärdering av 

medicinsk metodik) som har denna uppgift (Orth-Gomér & Perski, 2008). 

 

2.2.2 Indikationer för knäprotesoperation 

Knäledsartros är en degenerativ sjukdom, som antingen är primär 

(multifaktoriell bakgrund där arv, ålder och livstidsfaktorer spelar en 

varierande roll) eller sekundär (känd orsak, t ex efter tidigare skada). 

Knäledsartros är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. Artros 

debuterar ofta som smärta vid aktivitet eller ansträngning. Den initiala 

behandlingen ska alltid vara icke-kirurgisk. Detta sker genom träning, 

kontroll av livsstilsfaktorer, samt smärtstillande och inflammationsdämpande 

mediciner (Lidgren & Johnell, 2005)  

Vid grava ledförändringar kan knäprotesoperationer vara motiverade. 

Felställningar i knät och smärta kan minskas genom en knäprotesoperation. 

Man kan dock inte alltid återställa rörligheten till det normala, då faktorer 

som t ex vilken typ av protes man använt spelar in samt patientens 

rörelseförmåga före operationen (Lindgren & Svensson, 2001).  

Antalet som behandlas med proteskirurgi varierar mellan länder men är cirka 

0.5-0.7/1000 invånare bland européer över 65 år (Lidgren & Johnell, 2005). I 

Sverige opereras cirka 12700 primära operationer/år, vilket är en ökning med 

16 % jämfört med 2008. Incidensen för knäprotesoperation är som högst i 

åldern 65-84 år. Eftersom knäledsartros är vanligare hos kvinnor än män är 

det även kvinnor som står för den största andelen knäprotesoperation, men 

andel män som opereras ökar och är nu 42 % (Lidgren & Robertsson, 2010). 

Kriterier för operation är: 

 svår smärta 

 starkt nedsatt livskvalitet 

 den icke-kirurgiska behandlingen är otillräcklig 
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 radiologiskt verifierad artros enligt Ahlbäck grad >2 

 patient önskar och är lämpad för operation 

Det primära målet med en knäprotesoperation är att minska smärta, förbättra 

vardagliga funktioner såsom gång/trappgång/cykling och främja återgång till 

fysisk aktivitet (Meier et al, 2008). Reduktion av smärta, förbättrad funktion 

och livskvalitet efter en knäprotesoperation är väl dokumenterad (Lidgren & 

Johnell, 2005). 

2.2.3 Rehabilitering efter knäprotesoperation 

Efter en operation med knäprotes är det mycket viktigt att snabbt komma 

igång för att minska risken för stelhet och blodproppar i benet. 

Rehabiliteringen har mycket stor betydelse för ett lyckat resultat av en 

knäprotesoperation, och patienten bör omedelbart uppmanas att 

rörlighetsträna redan dagen efter operationen (Lindgren & Svensson, 2001). I 

landstinget i Jönköpings län finns evidensbaserade behandlingsriktlinjer 

skrivna för patientgruppen (Landstinget i Jönköpings län, 2011), där man 

bland annat kan läsa att patienten ska rörlighetsträna fyra gånger per dag 

initialt. I dagsläget träffar alla knäprotesopererade patienter en sjukgymnast 

som ger information och går igenom övningarna i ett träningsprogram dagen 

efter operationen. Beroende på operationsdag träffar patienten sedan sin 

sjukgymnast 0-2 gånger per dag (2 gånger per dag måndag-fredag, 1 gång per 

dag på lördagar, ingen gång på söndagar). Att få hjälp med träningen fyra 

gånger om dagen finns det inte personalresurser till, så det är mycket viktigt 

att patienten är införstådd med vikten av träning och tar ansvar för sin 

rehabilitering själv. 

 

Normalt stannar en patient på sjukhuset mellan tre dagar till en vecka och bör 

fortsätta att använda gånghjälpmedel som avlastning fram till ca sex veckor 

efter operationen. Patienten bör koncentrera sig på rörelseträning samt 

styrketräning av framsida lår, vilket de informerats om under vårdtiden. 

Fortsatt sjukgymnastik ett par månader efter utskrivning rekommenderas 

(Lindgren & Svensson, 2001). Den största förbättringspotentialen finns de 12 

första veckorna postoperativt och de med sämre utgångsstatus har svårare att 

få optimal funktion (Kennedy et al, 2008). 

 

2.2.4 Medicinska problemfaktorer  

Varje människa är unik och uppfattar sin situation på sitt eget sätt vilket 

medför att vårdsituationen och rehabiliteringen kan bli annorlunda från 

person till person.  
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Om patienten inte kan medverka aktivt till träning blir resultatet att 

rörelseomfånget blir begränsat, vilket är svårt att ställa till rätta senare. 

Patientens mentala status spelar därför även en viktig roll. Äldre patienter kan 

hamna i förvirringstillstånd efter operationen, vilket gör att man få ha lägre 

ställda förväntningar på dessa patienter liksom på patienter med psykisk 

ohälsa eller av andra orsaker saknar förmåga att träna upp muskulaturen 

preoperativt (Lindgren & Svensson, 2001).  

 

Smärta efter operationen har inga uppenbart gynnsamma effekter och bedöms 

olika mellan läkare. Vissa enstaka ortopeder ställer sig tveksamma till en 

alltför effektiv smärtlindring efter vissa operationer på grund av att smärtans 

effekter kan verka positivt genom att förhindra tidig överbelastning av den 

opererade leden (Renck, 1998). Det vanliga synsättet är dock att 

smärtbehandling skall förebygga och behandla smärta i en utsträckning som 

minimerar omfattningen av traumaresponsen och all negativ påverkan, och 

att en nyopererad patients smärtupplevelser begränsas så att välbefinnandet 

inte påverkas i någon större utsträckning (Renck, 1998). 40 % av nyopererade 

uppger att de upplever svår eller olidlig smärta. Smärtbehandlingen måste 

därför kombineras med rutiner som underlättar och stimulerar patienterna till 

träning samtidigt som det bedrivs på ett patientsäkert sätt (Renck, 1998). På 

många sjukhus används en visuell analogskala (VAS) som ger ett sifferutryck 

för smärtan. Patienten uppmanas ange smärtupplevelsen på en skala med 

bestämd längd, där ena ändan står för smärtfrihet och den andra för värsta 

tänkbara smärta (Lindgren & Svensson, 2001). 

 

Illamående kan vara en annan problemfaktor efter en operation. Det kan vara 

en biverkning av smärtlindring med opioider, men kan likaväl vara ett uttryck 

för smärta (Renck, 1998).  

 

Många gånger medför dessutom dessa ovanstående faktorer störd nattsömn 

och trötthet. Även blodförlust i samband med operationen kan medföra 

trötthet och känsla av matthet. Alla dessa faktorer tillsammans utgör ett 

problem vid rehabilitering, då man kan ha svårt att ta till sig instruktioner när 

man är trött, smärtpåverkad och illamående.  
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs författarnas vetenskapliga utgångspunkt, 

tillvägagångssättet för studiens utformning samt de etiska överväganden som 

gjorts inför och under arbetets gång. Där författarna anser att det är 

relevant, har det tydliggjorts vilken författare som utfört vilka 

arbetsuppgifter. Vad gäller resten av studiens planering, utformning, 

utförande och sammanställning har båda författarna varit lika delaktiga och 

arbetat gemensamt. Tack vare detta är både patientperspektiv och 

personalperspektiv väl förankrat genom hela studien.  
 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Författarnas kunskapssyn är till största delen konstruktivistisk. Inom den 

konstruktivistiska traditionen anser man att forskningen går ut på att 

konstruera verkligheten; människors tolkningar av verkligheten och den 

betydelse dessa tolkningar får ligger i fokus (Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

Inom konstruktivismen utgår man vanligen ifrån empirisk induktivism, vilket 

innebär att empirin styr studien, tolkningen växer fram utifrån resultat som 

framkommer och detta leder sedan till en slutsats (Sohlberg & Sohlberg, 

2009). Motsatsen till detta är det deduktiva synsättet, där man istället utgår 

ifrån en hypotes som sedan prövas. Detta sätt att arbeta är vanligare inom den 

positivistiska traditionen, där man strävar efter att förklara fenomen och söka 

lagbundenheter. Istället för att konstruera verkligheten med betoning på 

förståelse, så som inom konstruktivismen, vill man inom positivismen istället 

avbilda den med betoning på förklaringar (Sohlberg & Sohlberg, 2009).  

 

I denna studie har författarna således arbetat utifrån empirisk induktivism. 

För att få mer allsidig belysning åt forskningsproblemet har dock 

frågeställningarna behandlats utifrån olika perspektiv, vilket alltså skulle 

kunna anses som paradigmöverskridande. Författarnas åsikt är, i enlighet med 

Sohlberg & Sohlberg (2009), att kunskap ifrån olika teoretiska perspektiv kan 

komplettera varandra och ge en mer sammansatt bild. Både kvalitativa och 

kvantitativa metoder har därför använts och sedan behandlats tillsammans, 

vilket benämns triangulering (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Trots att 

författarna blandar olika metoder ses dock den konstruktivistiska 

kunskapssynen som den dominerande, eftersom fokus ligger på kvalitativa 

variabler i både den kvantitativa och den kvalitativa delen av studien. 

Intentionen med den kvantitativa delen av studien är inte heller att få ut 

avancerade statistiska uträkningar, utan att få ett så stort empiriskt material 

som möjligt. 
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Med tanke på ovanstående, och med tanke på att syftet med studien är att 

fånga individers åsikter och uppfattningar, anser författarna att de bästa 

primärkällorna för datainsamling är enkäter och intervjuer. Sekundärkällor är 

litteraturgranskning av relevant litteratur, samt dokumentstudier kring de 

riktlinjer som fastställts för diagnosgruppen i syfte att få fram adekvat och 

korrekt informationsmaterial till patienterna. Artikelgranskning har skett, 

främst genom söktjänsten OneSearch på Linnéuniversitetets 

universitetsbibliotek, men även genom söktjänsten Primo på 

högskolebiblioteket vid Högskolan i Jönköping. Med tanke på att studien kan 

sägas ha ett visst mått av tvärprofessionellt perspektiv, har författarna strävat 

efter att genomföra artikelsökning både inom ämnesområdet informatik och 

inom det medicinska ämnesområdet. Sökord som använts i olika 

kombinationer har t ex varit e-health, patient empowerment, health 

information technology, rehabilitation, tablets/apps, physiotherapy, 

communication devices, hospital, patient centeredness m fl. 
 

3.2 Datainsamling  

För att få både bredd och djup kring förståelsen av forskningsproblemet 

användes alltså både enkäter och intervjuer vid datainsamling. Enkäter är ett 

enkelt, billigt och inte så tidskrävande sätt att samla in material där man kan 

ställa samma frågor till många personer. Att alla får samma frågor gör det 

enkelt att jämföra svaren och dessutom är de lätta att bearbeta då alla svaren 

är skriftliga (Ejvegård, 2009). Samma författare skriver även att man i slutet 

av enkäten kan ha några frågor med helt öppna svar som möjliggör för 

författaren att citera svaren och därmed stilistiskt ge framställningen mer liv 

och större konkretion (Ejvegård, 2009).  Intervjuerna ger möjlighet till mer 

ostrukturerade frågor och utfrågaren kan göra ett mer- eller mindre selektivt 

urval och följa de trådar som intresserar honom, eller genom påverkan av 

respondenten kommer in på (Ejvegård, 2009). För denna studie där vi vill 

utröna hur människor uppfattar ett e-hälsoinitiativ, är det av stor vikt att 

utfrågaren låter respondenterna få förklara med egna ord hur de upplevt 

initiativet. Därmed måste även en del av frågorna vara ostrukturerade när 

man följer med i resonemanget för att få så goda svarsresultat som möjligt. 

Nedan redogörs i detalj för urval och tillvägagångssätt vid datainsamling.  
 

3.2.1 Urval 

Inklusionskriterier, dvs. kriterier för att få ingå i studien, var att vara aktuell 

för en planerad knäprotesoperation på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 

inom tidsramen för datainsamling (mellan v.6- v.16 år 2013). Inga 

exklusionskriterier sattes upp. Detta val gjordes medvetet och aktivt, eftersom 

författarna inte ville låta sig styras av egna uppfattningar om vem som skulle 
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kunna vara intresserad av IKT som stöd. Därför tillfrågades samtliga 

patienter som kom till inskrivningssamtal 1-2 veckor före deras planerade 

operation.  
 

3.2.2 Genomförande 

De som tackade ja fick en översiktlig genomgång av surfplattan och dess 

funktioner redan vid detta tillfälle, samt missivbrev med skriftlig information 

om studien som de sedan kunde ta med hem och läsa igenom i lugn och ro 

innan operationen (missivbrev återfinns i bilaga 1). Missivbrevet innehöll 

även en svarstalong för underskrift av informerat samtycke, i enlighet med 

lagen om etikprövning av forskning som avser människor (Hälso- och 

sjukvårdslagen, SFS 2003:460). 

 
Surfplattorna som användes vid studien innehöll:  

 

1) En egenhändigt framtagen interaktiv ”instruktionsbroschyr”, med 

skriftlig och muntlig information kring den träning som skall påbörjas 

direkt efter operationen, samt tillhörande inspelade filmsekvenser som 

visar hur varje övning i träningsprogrammet skall utföras. 

Filmsekvenserna med träningsinstruktioner och information spelades 

in med hjälp av ortopedsjukgymnasterna på Länssjukhuset Ryhov i 

Jönköping, som förutom bollplank kring manus även bistod som 

uppläsare och skådespelare. Landstingets informationsenhet hjälpte 

till med filmning, klipp och redigering. Materialet resulterade i en 

iBook som installerades i surfplattan.  

 

2) En sedan tidigare befintlig applikation, Min Hälsoplan, som kan 

liknas vid en träningsdagbok där patienten kan registrera varje 

träningstillfälle, och där det även finns möjlighet att skriva ner 

kommentarer eller tankar som uppkommer i samband med träningen 

som man kan gå igenom med sin sjukgymnast vid behov. 

Applikationen Min Hälsoplan är utvecklad av Landstinget i 

Jönköpings län och testad av pilot-team under 2012 (Fruberg, 2012). 

Applikationen är tillgänglig i de större app-butikerna. Applikationens 

funktioner når man via Mina Vårdkontakter, som är en websida med 

samlade e-tjänster för landets invånare i syfte att underlätta 

kommunikation och interaktion mellan patient och vård (Mina 

Vårdkontakter, 2013). Mina Vårdkontakter är gratis liksom 

applikationen, men det krävs att man både som patient och som 

personal har ett aktiverat konto på Mina Vårdkontakter, vilket alltså 

också blir ett krav för att kunna komma åt applikationens funktioner. 

Det krävs också att den aktuella mottagningen (i det här fallet 

Sjukgymnastiken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping) har registrerat 
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aktuell patient som användare av applikationen. Den senaste 

versionen av applikationen släpptes 2013-02-01, och i samband med 
det påbörjades datainsamlingen.  

 

Surfplattorna lånades ut av Qulturum, landstingets egen enhet för 

utvecklings- och förbättringsarbete (Landstinget i Jönköpings län, 2012). De 

som tackat ja till att delta i studien fick en surfplatta tilldelad sig dagen efter 

operationen, i samband med det första träningstillfället. De fick då även en 

repetition av surfplattans funktioner och innehåll. Deltagarna förfogade sedan 

själva över surfplattan under vårdtiden, som vanligtvis är mellan 3 dagar och 

en vecka (Lindgren & Svensson, 2001). I samband med utskrivning från 

sjukhuset lämnades surfplattan tillbaka till patientansvarig sjukgymnast.  

 
Enkäter 

Efter det sista träningstillfället på sjukhuset delades enkäter ut till samtliga 

deltagare i studien. Enkäten bestod dels av allmänt hållna bakgrundsfrågor 

och frågor som rörde deltagarnas uppfattning om det stöd man upplevde sig 

ha fått i sin träning på vårdavdelningen, dels frågor om surfplattans innehåll 

(för fullständig enkät, se bilaga 2). Enkäten konstruerades av författarna 

själva, som vid framtagandet av enkätfrågorna utgick ifrån de frågeställningar 

som låg till grund för studien; hur patienter upplever den eventuella nyttan av 

surfplattans innehåll som stöd vid rehabilitering, samt vilka hinder och 

möjligheter det finns med surfplatta som stöd vid rehabilitering. Samtliga 

perspektiv inom det sociotekniska ramverket (organisation, individ och 

teknik) täcktes in i de olika enkätfrågorna. Trost (2007) påpekar svårigheter 

när det gäller öppna frågor i enkäter, t ex när det gäller att utläsa handstilar 

och även att förstå innebörden i respondenternas svar. Författarna valde 

därför att konstruera frågor med övervägande fasta svarsalternativ. Enkäten 

innehöll dock två öppna frågor, för att ge respondenterna möjlighet att ta upp 

även sådant som författarna själva inte tänkt på vid utformandet av frågorna. 

Alla övriga frågor utformades med svarsalternativ av Likert-typ. Detta 

innebär kortfattat att respondenterna ska instämma i eller ta avstånd ifrån ett 

visst påstående med hjälp av en fem- eller sjugradig skala. Oftast anges inte 

alla skalstegen i svarsalternativen i verbal form, utan endast de båda 

ytteralternativen. (Trost, 2007, Ejlertsson, 2005). Skaltypen valdes utifrån det 

faktum att den är väl beprövad och är konstruerad just för att mäta attityder 

(Ejlertsson, 2005). Skalan utformades som sjugradig för att ge större 

utrymme för spridning bland svaren. Enkäten provades på ett fåtal personer 

för kontroll av förståelighet innan den togs i bruk, vilket beskrivs närmre i 

kapitel 3.4. Samtliga deltagare fyllde i enkäten i samband med utskrivning 

från vårdavdelningen; tack vare detta fick författarna optimal svarsfrekvens 

och slapp utskick per post. 
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Enkäterna skickades löpande direkt till den av författarna som inte arbetar på 

avdelningen. Denne kodade sedan materialet innan den andra författaren fick 

ta del av det, i syfte att eliminera risken för igenkännande av namn. Det totala 

antalet utgivna enkäter var 25 stycken, och antal svarande var 24 stycken. Då 

svarfrekvensen är så hög som 96 % finns inget behov av bortfallsanalys 

(Trost, 2007). Författarna återkommer till den 25:e enkäten i kapitel 5.  

 
Intervjuer 

I den avslutande delen av enkäten erbjöds deltagarna att fylla i namn och 

telefonnummer, med tonvikt på frivillighet, ifall de kunde tänka sig att även 

ställa upp på en mer djupgående intervju kring enkätens ämnesområde. 

Intervjuerna ägde rum i samband med första återbesöket på sjukhuset, som 

rutinmässigt ligger 5 veckor efter operationen, och deltagare som tackade ja 

till intervju valdes av praktiska skäl utifrån den aktuella tidpunkten för 

återbesök. 

 

Intervjuerna var semistrukturerade. Detta innebär att samtalet är inriktat på 

bestämda ämnen som forskaren har valt ut i förväg, men frågorna ställs på ett 

öppet sätt så att informanterna kan ta upp det som de själva vill belysa inom 

ämnet (Dalen, 2007).  Vid semistrukturerade intervjuer är det av vikt att 

upprätta en intervjuguide, innehållande de centrala teman och nyckelfrågor 

som tillsammans ska täcka de viktigaste områdena för studien (Dalen, 2007). 

Nyckelfrågorna i den utarbetade intervjuguiden rörde deltagarnas upplevelse 

av användandet av surfplattor som stöd vid rehabilitering (för fullständig 

intervjuguide, se bilaga 3). Liksom enkätfrågorna konstruerades 

nyckelfrågorna av författarna själva, med utgångspunkt i att dessa frågor 

skulle komplettera enkätfrågorna skulle kunna ge djupare svar på de 

frågeställningar som studien grundades på. I likhet med enkätfrågorna 

innehöll intervjuguiden nyckelfrågor som på olika vis berörde perspektiven 

organisation, individ och teknik, i enlighet med författarnas teoretiska 

undersökningsmodell.  

 

För att få förståelse för forskningsproblemet även utifrån personalperspektiv, 

kompletterades patientintervjuerna med intervjuer av personal, med en något 

reviderad intervjuguide (intervjuguide för personalintervjuer återfinns i bilaga 

4). Urval bland personal gjordes utifrån vem som varit mest i kontakt med 

deltagarna som använt surfplatta. Författarna strävade efter att få fram flera 

olika synvinklar kring ämnesområdet och intervjuade därför både 

sjukgymnast och sjuksköterska, i syfte att få information ur både 

rehabiliteringsperspektiv och ur omvårdnadsperspektiv. 

 

Totalt genomfördes fem patientintervjuer och två personalintervjuer. 

Intervjuerna utfördes av den av författaren som inte arbetar på avdelningen 

för att öka möjligheten till att informanterna skulle känna att de kunde prata 
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öppet och ärligt. Intervjuerna var mellan 40 och 60 minuter långa. De 

spelades in på band och skrevs ut ordagrant av intervjuaren själv för att inte 

missa viktig icke-verbal kommunikation som inte hörs vid en inspelning, t ex 

leenden, ansiktsuttryck eller kroppsspråk som intervjuaren noterat under 

intervjun.  
 

3.3 Analys 

Då författarna använde sig av både enkäter och intervjuer vid datainsamling, 

utfördes analysen med en mixed methods approach. Enligt Creswell (2009) 

innebär mixed methods inte bara insamling av data med två olika ansatser, 

utan att användning av datan tillsammans ökar den totala styrkan i studien 

jämfört med om man hade använt ansatserna var för sig. Därför är 

författarnas uppfattning att mixed methods är det bästa sättet att få svar på 

forskningsproblemet. 

 

3.3.1 Analys av enkäter 

Sammanställning och analys av enkäter är utformad med deskriptiv 

utgångspunkt. I enkäten har attityder och åsikter behandlats, vilket innebär att 

kvalitativa variabler har klassificerats enligt nominal- eller ordinalskala 

(Djurfeldt et al, 2010, Ejlertsson, 2005). Variablerna har sedan analyserats 

med hjälp av bivariat analys, dvs. två variabler korsas med varandra i syfte att 

se mönster, trender eller samvariationer mellan de valda variablerna 

(Ejlertsson, 2005). Vid bivariat analys av kvalitativa variabler används 

företrädesvis korstabeller, som innebär att man anger en variabel horisontellt 

och en variabel vertikalt för att få fram frekvenserna dem emellan (Ejlertsson, 

2005). Materialet i studien är relativt litet och det har inte funnits något behov 

av avancerade statistikprogram; korstabellerna har istället utformats som 

pivottabeller i Excel och därefter redigerats till diagram för tydliggörande av 

frekvenserna för varje aktuell variabel. 

3.3.2 Analys av intervjuer 

Analys av intervjuerna har gjorts genom kvalitativ innehållsanalys. Metoden 

har valts eftersom det huvudsakliga syftet med innehållsanalys är att 

identifiera kärninnehållet i en mängd kvalitativa data (Patton, 2002), vilket 

passar utmärkt till studiens syfte. Med innehållsanalys som metod ligger 

fokus på att urskilja skillnader och likheter i textinnehåll. Dessa skillnader 

och likheter uttrycks i kategorier och teman utifrån manifest innehåll och 

latenta budskap (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Det manifesta 

innehållet är det textnära, ”det uppenbara”, och uttrycks på en beskrivande 

nivå (kategorier). Det latenta budskapet handlar om textens underliggande 

budskap, och uttrycks på en tolkande nivå (teman).  
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Vid analys har författarna haft en induktiv ansats. Utgångspunkten har dock 

legat i det sociotekniska ramverket vilket beskrevs i föregående kapitel, med 

en undersökningsmodell som är hämtad utifrån ramverkets tre olika 

perspektiv; organisation, individ och teknik. Efter utskrift och avidentifiering 

analyserades intervjumaterialet gemensamt av båda författarna i enlighet med 

hur Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) beskriver det allmänna 

tillvägagångssättet för innehållsanalys; författarna läste först materialet 

separat flera gånger. Därefter gick författarna tillsammans igenom samma 

material för att diskutera kring likheter och skillnader som hittats, och 

formade kärninnehållet till textnära kategorier som placerades in i 

undersökningsmodellens tre perspektiv. I detta arbete bildar alltså 

perspektiven organisation, individ och teknik de teman som Lundman & 

Hällgren-Graneheim (2012) beskriver som latenta budskap. Det slutliga valet 

av undersökningsmodell gjordes parallellt medan arbetet med att utforma 

kategorier pågick, så författarna var inte låsta i förväg till dessa tre teman.  

 

Både patientintervjuer och personalintervjuer har behandlats och 

sammanställts på likvärdigt sätt. Materialet från personalintervjuerna har 

dock separerats från patientmaterialet och använts för att ge 

personalperspektivet på det som framkommit hos patienterna. Författarna har 

valt att göra på detta sätt eftersom patienternas uppfattningar är i fokus i detta 

arbete.  Precis som Murray (2011) och Gard & Melander-Wikman (2012) 

beskriver, är det dock av största vikt att personalen är involverade i 

implementeringsprojekt och innovationsarbeten för att nya arbetsmetoder ska 

fungera tillfredsställande. Därför har författarna valt att använda personalens 

åsikter utifrån vad som framkommit av patientintervjuerna. 

 
 

3.4 Tillförlitlighet 

Enkäternas reliabilitet har säkerställts genom att låta samtliga respondenter 

svara på samma frågor under samma förutsättningar. Författarna har också 

prövat enkätens reliabilitet med hjälp av återtestning (Ejvegård, 2009) genom 

att låta ett par test-respondenter, helt oberoende av studien, fylla i varsin 

enkät vid två olika tillfällen för att kontrollera att svaren blev likadana vid de 

båda tillfällena. I Samband med detta fick även testrespondenterna ange om 

någon fråga upplevdes som oklar eller svår att förstå. 

 

När det gäller intervjuer talar man traditionellt sett inte om reliabilitet och 

validitet på samma sätt som vid kvantitativa undersökningar. Detta beror på 

att frågeställningarna är så olika; kvalitativa undersökningar görs för att låta 

människor beskriva någonting, ge sin personliga uppfattning eller beskriva 
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egna upplevelser. Vid sådana undersökningar dominerar frågor som ”varför?” 

snarare än ”hur ofta”, ”hur många” eller ”hur mycket”, som vid kvantitativa 

undersökningar (Carlsson, 1991). Eftersom man inte gör någon mätning och 

därför inte heller använder något mätinstrument blir frågan om 

mätinstrumentets tillförlitlighet meningslös att ställa. En för stark tonvikt på 

reliabilitet kan tvärtom anses som hämmande när det gäller kreativitet och 

föränderlighet (Kvale, 1997). För att få god tillförlitlighet och trovärdighet 

har därför triangulering använts vid analys av enkäter och intervjuer, då de 

behandlar samma ämnesområde men med olika ansatser (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009) Om samma resultat framkommer i både enkäter och 

intervjuer torde detta vara en bekräftelse på hög validitet när det gäller 

enkäterna och god trovärdighet när det gäller intervjuerna. 
 

3.5 Etiska överväganden 

Inga kliniska variabler har samlats in eller analyserats i denna studie, men 

eftersom undersökningen involverar patienter ansökte författarna ändå om en 

rådgivande etisk bedömning av Etikkommittén Sydost innan studien 

påbörjades. Författarna tog fasta på etikkommitténs rekommendationer och 

reviderade forskningsplanen utifrån deras synpunkter. Ingen fullständig etisk 

ansökan ansågs därefter vara nödvändig. 

 

Författarna har inte heller samlat in några variabler som kan röja deltagarnas 

identitet. Inga personuppgifter förutom kön och ålder (i åldersspann om 9 år) 

har behandlats över huvudtaget i denna studie, författarna har inte heller gjort 

några journalgranskningar eller på annat sätt tagit del av information kring 

patienten annat än det som de själva har valt att informera om.  

 

En noggrann reflektion har skett över det faktum att en av författarna är 

kliniskt verksam på den aktuella avdelningen, vilket inte är optimalt då det 

skulle kunna finnas möjlighet att påverka patienter och därmed även studiens 

resultat. I enlighet med Etikkommitténs rekommendationer, har man försökt 

minimera de tillfällen då denne författare varit behandlande sjukgymnast åt 

patienter som ingått i studien, och i möjligaste mån sett till så att kollegor har 

ansvarat för den kliniska kontakten med dessa patienter. Vid ett par tillfällen 

har detta dock varit omöjligt, dels vid sjukfrånvaro och dels vid 

helgtjänstgöring då endast en sjukgymnast är i tjänst. Författarna anser det 

dock vara mer oetiskt att undvara patienten klinisk sjukgymnastkontakt än att 

låta studiens intresse gå före.  
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4 Resultat 
Detta kapitel redovisar studiens insamlade resultat. Här beskriver författarna 

det empiriska material som framkommit, med separata redovisningar av 

enkäter respektive intervjuer.  

 

Under datainsamlingsperioden kom totalt 39 patienter till inskrivningssamtal 

inför knäprotesoperation. Samtliga tillfrågades deltagande i studien utom en, 

detta enstaka fall berodde på extremt hög arbetsbelastning en dag vilket 

gjorde att man helt enkelt inte hann med att informera om studien och 

surfplattan. 31 stycken av de 38 tillfrågade, alltså fyra av fem, ställde sig 

positiva till att prova surfplatta och tackade ja till att delta i studien, se figur 

2. 
 

 
 

Figur 2. Andel ja/nej-svar vid erbjudande om deltagande i studien. 
 

 
 

Av dessa 31 deltagare blev sedan 6 borttagna ur studien pga. deras 

operationer ströks (detta händer regelbundet, t ex pga. avvikande provsvar, 

utslag eller sår på det planerade operationsområdet, hög belastning på 

operationssalarna pga. akuta operationer mm). Ytterligare en deltagare 

försvann ur studien efter det att hon provat surfplattan men sedan inte kunde 

fylla i enkäten (detta har redovisats närmre i kapitel 3). Totalt antal svarande 

blev alltså 24 stycken.  

 

Redan på ett tidigt stadium noterades stora tekniska bekymmer med 

applikationen Min Hälsoplan. För att kunna använda applikationen i Mina 
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Vårdkontakter behövde aktuell mottagning aktiveras centralt ifrån 

Stockholm. Uppgifterna som behövdes för detta skickades in i god tid, ändå 

blev denna aktivering försenad med drygt 2 veckor. När aktiveringen väl var 

klar gjordes upptäckten att surfplattorna saknade internetanslutning, vilket de 

skulle ha haft utifrån överenskommelse med Qulturum. Även detta dröjde en 

dryg vecka att ordna. När internetanslutningen väl fungerade kom nästa 

bekymmer; ett tekniskt strul i applikationen gjorde att det inte gick att fylla i 

träningsdagboken på ett adekvat sätt.  

 

Förutom alla tekniska problem bromsades datainsamlingen av en annan stor 

och viktig faktor. För att komma åt applikationen måste man, som tidigare 

beskrivits, logga in via Mina Vårdkontakter. Mycket få av deltagarna i 

studien hade konto aktiverat i Mina Vårdkontakter. För att kunna använda 

träningsdagboken skulle alltså arbetsgången ha blivit följande: 

 

1. Behandlande sjukgymnast skulle ge instruktioner om hur man skapar 

och aktiverar konto i Mina Vårdkontakter. 

2. Patienten skulle utföra detta enligt instruktioner, till vilket man 

behövde mobilt Bank-ID eller e-legitimation med säkerhetsdosa 

(vilket endast en person hade) för att kunna utföra denna aktivering  

inneliggande på vårdavdelningen. Patienterna skulle dessutom alltså 

klara detta under påverkan av mediciner och smärta, parallellt med 

alla andra aktiviteter under vårdtillfället (röntgenkontroller, 

provtagningar, träningstillfällen, såromläggningar mm). 

3. Behandlande sjukgymnast skulle därefter ge instruktioner om hur 

träningsdagboken fungerade och patienten skulle lära sig att fylla i 

den och använda den på ett adekvat sätt.  

 

Med tanke på att vårdtiderna är så korta blev detta ett alltför omfattande 

arbete för både sjukgymnast och patienter, vilket gjorde att träningsdagboken 

aldrig användes. Av alla deltagare var det bara en som var så engagerad så att 

hon verkligen försökte, och det var också hon som påtalade att 

träningsdagboken inte gick att fylla i som det var tänkt. I ett försök att få bukt 

på problemet gjordes försök att ge instruktioner kring Mina Vårdkontakter 

redan vid inskrivningssamtalet inför operationen, men direkt uppkom 

indikationer på att det blev för mycket information att hantera vid ett och 

samma tillfälle; en patient tackade först ja till att medverka i studien och låna 

surfplatta, men backade ur då hon fick höra ovan nämnda arbetsgång, med 

aktivering av konto i Mina Vårdkontakter och därefter information om 

träningsdagboken. För att inte fortsätta riskera att tappa deltagare på detta vis 

togs därför beslutet att vänta tills efter operationen med att fråga om 

deltagarna redan hade ett aktiverat konto. Författarna vill här tillägga att när 

patienten kommer till ett inskrivningssamtal inför operation är de på 
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sjukhuset en hel förmiddag för muntligt och skriftligt informationsutbyte hos 

sjuksköterska, läkare, narkosbedömare och sjukgymnast. Patientens agerande 

i ovan nämnda fall får därför ses som fullt förståeligt. 

 

4.1  Resultat av enkäter 

I bilaga 5 återfinns en fullständig redovisning över hur utfallet har varit på 

varje fråga i enkäterna. Nedan beskrivs de resultat som av författarna anses 

viktiga att belysa, och resultat som är av stor vikt att ha tagit del av vid 

läsning av den fortsatta analysen.  

 

Fråga 14 och fråga 19 var öppna frågor där patienten frivilligt kunde skriva 

kommentarer eller synpunkter, dessa redovisas tillsammans sist i detta 

avsnitt. Fråga 15a-b är struken då den behandlade träningsdagboken som pga. 

ovanstående aldrig kunde användas på ett adekvat sätt.  

 
Figur 3 och figur 4 beskriver köns- respektive åldersfördelning bland 

delatagarna. 

 

 

 
 

 
Figur 3. Könsfördelning i undersökningsgruppen. 
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Figur 4. Åldersfördelning i undersökningsgruppen. 
 
 

I figur 5 redovisas fördelning över deltagarnas uppfattning kring hur mycket 

nytta de upplever sig ha haft av instruktionsfilmerna i surfplattan. 

Svarsmöjligheten i denna fråga var en 1-5-skala, där 1 stod för Ingen nytta 

alls och 5 stod för Mycket stor nytta. I nedanstående figur kan man alltså 

konstatera att 96 % har svarat 3 eller mer.  
 
 

 
Figur 5. Fördelning av upplevd nytta av instruktionsfilmer.  
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I figur 6 redovisas fördelning över patienternas egen skattning av hur bekanta 

de är med IKT-stöd sedan tidigare. Även här är svarsalternativen uppdelade i 

1-5-skala, där 1 betyder Inte alls bekant och 5 betyder mycket bekant. Den 

stora majoriteten, nästan hälften, är inte alls bekant med surfplatta eller 

dylikt. Det finns dock en spridning över hela svarsskalan.  

 

 

 

 
Figur 6. Fördelning över tidigare erfarenhet av IKT-stöd i 

undersökningsgruppen. 
 

 

 

 

I figur 7 redovisas patienternas åsikter om huruvida de kan tänka sig att 

använda IKT-stöd även i framtida vårdsammanhang. Svarsalternativen ser ut 

på samma sätt som ovan, där 1 står för Nej, inte alls och 5 står för Ja, absolut. 

Tydligt påvisas att en stor majoritet, 79 %, ställer sig positiva till användning 

av IKT-stöd vid kontakt med vården även i framtida sammanhang.  

 



   
 

49 
 

 
Figur 7. Fördelning över inställning till fortsatt användning av IKT-stöd i 

framtida vårdsammanhang.  

 

 

 

Nedan följer de allmänna kommentarer som hade skrivits ner på öppna rader 

i enkäterna: 

 

”Jag opererades på en fredag så jag har fått mindre stöd av sjukgymnast som 

jag hade önskat. Dessutom hade jag problem med fungerande smärtlindring 

så tillgång till sjukgymnast som kunde gett mig hjälp med alternativa 

övningar hade varit bra.” (Kvinna – 55 år). 

 

”Tycker det är mycket dåligt att det inte finns sjukgymnaster på helgerna när 

man opererar på fredagar. Man kan inte ta i lika mycket själv i början. Jag 

kom efter direkt och ett knä stelnar så fort.” (Kvinna -55 år). 

 

”Ett bra hjälpmedel. Man ser hur man skall göra så det blir rätt.” (Man 66-

75 år). 

 

”I början var den jättebra att återgå till speciellt när det gjorde jätteont. Då 

kunde man ta nya tag och veta att det är ok att det gör ont.” (Kvinna 56-65 

år). 

 

”Eftersom jag opererats en gång tidigare visste jag ju ungefär hur träningen 

var. Men utan den erfarenheten var det ju mycket bra med surfplatta.” 

(Kvinna 66-75 år). 
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Den enda deltagare som verkligen försökt använda träningsdagboken 

kommenterade följande specifikt om applikationen: 

 

”Det fanns vissa problem. Skalan för upplevd smärta fick jag inte att fungera 

(markören gick inte att flytta). Dessutom har resultatet inte alltid blivit sparat 

trots att jag har markerat ”Rapportera”. Tidpunkterna är fasta så jag kunde 

inte logga in resultatet direkt efter resultatet.  

Funktionen ”Skicka en påminnelse till mobil” har inte fungerat. 

 

 

Sammanfattning av enkätresultat 

I detta avsnitt redovisas enkätsvaren på ett djupare plan genom att korsa två 

olika variabler med varandra, så kallad bivariat analys (Djurfeldt et al, 2010), 

som tidigare beskrivits i kapitel 3. 

 

Figur 8 redovisar hur stor nytta man upplever sig ha haft av surfplattan, 

uppdelat i ålderskategorier. Här kan man dra slutsatsen att det inte spelar 

någon större roll vilken åldersgrupp man tillhör, den upplevda nyttan är inte 

koncentrerad till någon särskild åldersgrupp vilket är positivt då det finns en 

vanlig föreställning om att äldre inte alltid har kunskap eller intresse av IKT.  

 

 

 

 

 

Figur 8. Jämförande analys av kategorierna: 

ålder – nytta av filmer. 
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I figur 9 redovisas den upplevda nyttan med filmerna utifrån könsperspektiv. 

Kvinnorna har svarat i mer positiva ordalag, vilket redovisas ännu tydligare i 

figur 10, där svaren redovisas i procentsats.  

 

 

Fi

gur 9. Jämförande analys av kategorierna: 

kön – nytta av filmer i antal. 

 

 

 

  
Figur 10. Jämförande analys av kategorierna:  

kön – nytta av filmer, redovisat i procent. 
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I Figur 11 syns det tydligt att de som anser sig vara helt obekant med 

surfplattor är den klart största gruppen. Det spelar dock ingen större roll om 

man är bekant med surfplattor eller inte; i samtliga grupper dominerar 

återigen en faktisk, upplevd nytta med surfplattan.  

 

 

 

 
 

Figur 11. Jämförande analys av kategorierna: 

bekant med surfplatta – nytta av filmer, redovisat i antal. 

 

 

När den upplevda nyttan med surfplattan jämförs med egenskattad tidigare 

träningsvana, konstateras att de mest positiva svaren återfinns bland de som 

uppgett att de har stor tidigare träningsvana (figur 12). Det kan uppfattas som 

något förvånande, man skulle ju kunna tänka sig att det behöver mer stöd i 

träningen om man inte har så mycket tidigare träningsvana. Detta kommer att 

beröras ytterligare i kapitel 4.2, där material från intervjuerna redovisas.  
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Figur 12. Jämförande analys av kategorierna: 

träningsvana – nytta av filmer, redovisat i antal. 

 

 

I figur 13 kan man tydligt se att samtliga som är bekanta eller mycket bekanta 

med surfplatta sedan tidigare, också är mycket positivt inställda till att 

använda IKT-stöd även i andra vårdsammanhang. I figur 14 konstateras dock 

samtidigt att hela 70 % av de som anser sig vara helt obekanta med surfplatta, 

ändå positiva eller mycket positiva till fortsatt användning av IKT-stöd i 

framtida vårdsammanhang.  

 

 

 
 

Figur 13. Jämförande analys av kategorierna: 

bekant med surfplatta – inställning till fortsatt användning, redovisat i antal. 
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Fig

ur 14. Jämförande analys av kategorierna: 

bekant med surfplatta – inställning till fortsatt användning, redovisat i 

procent. 

 

Figur 15 påvisar att de yngre åldersgrupperna absolut kan tänka sig att 

använda IKT som stöd i andra vårdsammanhang även i framtiden. Vid 

jämförelse av resultatet i procentsats (figur16), kan man konstatera att de 

äldre åldersgrupperna dock inte är ovilligt inställda; 60 % av deltagarna 

mellan 76 och 85 år kan mycket väl tänka sig en fortsatt användning av IKT-

stöd. 

 

 
 

 

Figur 15 Jämförande analys av kategorierna: 

ålder – inställning till användning i framtiden redovisat i antal. 
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Figur 16. Jämförande analys av kategorierna: 

ålder – inställning till användning i framtiden 

redovisat i procent. 

 

Figur 17 påvisar att både män och kvinnor generellt är välvilligt inställda till 

fortsatt användning av IKT-stöd. Av de som svarat att de är mycket positiva 

är faktiskt kvinnorna dubbelt så många rent procentuellt sett, vilket tydliggörs 

i figur 18. Å andra sidan har 90 % av männen svarat att de är positiva eller 

mycket positiva, att jämföra med kvinnornas 75 %.  

 

 

Fi

gur 17. Jämförande analys av kategorierna: 
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kön – inställning till fortsatt användning, redovisat i antal. 

 

 

 
 

Figur 18. Jämförande analys av kategorierna: 

kön – inställning till fortsatt användning, redovisat i procent. 

 

 

4.2 Resultat av intervjuer 

Vid sammanställning av materialet som samlades in vid patientintervjuerna 

framkom tio olika kategorier, vilka sedan delades in i de tre större teman; 

Organisation, Teknik och Individ. Kategorier och teman redovisas i tabell 3. 

 

 

Tabell 3. Kategorier och teman vid analys av patientintervjuer.  

ORGANISATION TEKNIK INDIVID 

Kvalitet Användarvänlighet Minne 

Sjukgymnastiskt stöd Utveckling Trygghet 

Tillgänglighet Tydlighet Delaktighet 

  Motivation 

 

 

 

Nedan följer en genomgång av kategorierna och dess innebörd, samt exempel 

på citat som belyser kategorins innehåll. Motsvarande exempel på citat från 

personalintervjuerna är markerade i blått för att tydliggöra vilka citat som 

kommer från patienter och vilka som kommer från personal. Citaten är här 

skrivna med korrekt meningsbyggnad istället för talspråk så som de 

ursprungligen transkriberades. Detta har naturligtvis gjorts med stor 
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försiktighet utan att ändra innebörden i orden och meningarna, enbart i syfte 

att förenkla läsningen.  

 

Organisation 

Stora delar av det som framkom i intervjuerna rörde organisatoriska 

frågeställningar. Kategorier i detta tema benämns Tillgänglighet, Kvalitet och 

Sjukgymnastiskt stöd.  

 
Tillgänglighet 

Flera av de meningsbärande enheterna berörde att surfplattan var en källa till 

ökad tillgänglighet, t ex på helgerna när de befintliga sjukgymnastresurserna 

var mindre än vanligt.  

 

”Jag träffade bara sjukgymnasten en gång och då var det ju just direkt efter 

operationen. Jag opererades på fredagen och åkte hem redan på söndagen så 

jag hade nytta av den.”  

 

”I början hade jag väldigt mycket nytta av den för jag blev opererad på 

fredag, så jag träffade ju bara sjukgymnast på lördagen.” 

 

Även i personalintervjuerna framkommer samma tankegångar som stärker 

patienternas påståenden. 

 

”Det är ju framför allt för helgpatienterna jag ser nyttan.” 

 

”Jag tänker att det är ett väldigt bra komplement för som sagt vi är ju bara 

där nån gång per dag, och de ska ju träna mer än de gångerna vi är inne.” 

 

I denna kategori framkom det även flera exempel på meningsbärande enheter 

som berörde önskemålet om att få fortsätta använda surfplattan hemma. Detta 

ger information om hur patienterna önskar att tillgängligheten kunde bli ännu 

bättre.  

 

”Jag skulle vilja haft den under en längre period, jag skulle vilja haft med 

den hem. Ungefär tills jag skulle hit idag efter fyra veckor.” 

 

”Det hade väl kanske varit bra om man hade haft antingen sin egen 

surfplatta och kunnat fortsätta hemma och liksom följt upp träningen och 

allting sånt, eller att man hade fått låna med sig den hem” 

 

En av informanterna tog även upp tankar kring att göra informationen 

tillgänglig även innan operationen och inte bara efter: 

 

”Lite mer information kanske innan hur det kommer att bli…” 
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Kvalitet 

Ett par av informanterna tog upp kvalitetsbegreppet som en viktig faktor när 

det gäller informationen kring träningen som de hade fått genom surfplattan.  

Nedanstående citat belyser att patienterna litar på att vården håller hög 

kvalitet när det gäller information. 

 

”Jag tror inte jag skulle ändrat något egentligen. Jag läste igenom den och 

så gjorde jag som de sa. Nej jag tror inte det, jag kan inte komma på något. 

Men jag hoppas att de är gjorda av någon som kan.” 

 

”Jag tror ju att det är bättre att informationen kommer härifrån, där det är 

riktat precis på det du ska göra, för det här googlandet tror jag är mer 

skadligt än…” 

 

 

Sjukgymnastiskt stöd 

I intervjuguiden fanns även en fråga om det upplevda stödet de fått från 

sjukgymnasten för att kunna använda surfplattan. Denna fråga fanns med för 

att ge en indikation på hur mycket personalresurser det behövs för att ge 

instruktioner kring surfplattans funktioner. Här upplevde samtliga 

informanter att de fått tillräckligt med stöd, en meningsbärande enhet kunde t 

o m tolkas som att informanten hade fått mer hjälp än nödvändigt.  

 

”Nej jag fick tillräckligt med stöd. Det är ett enkelt, det är ett smidigt sätt.” 

 

”Jag fick bra instruktioner innan av sjukgymnasten på avdelningen så det var 

inga problem alls.” 

 

”Nej men det var bra, det tycker jag. Det räckte. Man får gå in och titta själv 

sen ju. De förklarade ju bara hur det funkade och sen har jag testat själv.”  

 

”Jag fick fullt tillräcklig information, det som behövdes. Och jag hade nog 

klarat av det utan henne också.” 

 

Personalens inställning till samma frågeställning var följande: 

 

”Lite extra tid det tar det ju, att man ska hämta den och instruera och samla 

in och de ska skriva på ett sånt där låneavtal och lite sånt där, men på det 

stora hela så är det ju verkligen ingenting som gör att man inte hinner en 

annan uppgift på en dag.” 

 

”Det är ju oftast inga avancerade frågor som tar nån extra tid eller, ja, det 

är väldigt korta ’hur var det jag pausade’ eller nåt sånt där”. 
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”Nej, så mycket tid tog det inte, det var väl några som ställde några frågor 

och ville ha någonting visat för sig, men nej det var inget jobbigt med det.” 

 

”Från personalen är det lite blandat intresse men de flesta är positiva och 

det kanske beror på hur man ser på teknik eller nya arbetsmetoder (…) 

kanske att de skall bli tvungna att lära sig nya arbetsuppgifter och några 

kanske inte är så intresserade av det.” 

 

”Jag har ju använt surfplatta innan, det har jag gjort. Så att jag vet ju själv 

hur den fungerar. Så det är klart att jag kanske inte tycker att den är nåt 

extra, men för dem som inte är det så är det klart… jaa, då kan det nog väl 

kanske bli lite svårare.” 

 

Båda informanterna ur personalen tar faktiskt också upp en motsatt sida av 

resursfrågan, att surfplattan tvärtom skulle kunna ge tidsvinster. 

 

”Jag tror att det kan effektivisera arbetet med mer teknik.” 

 

”Jag tycker bara det var skönt eller så, att kunna använda en platta, jag 

tycker det är en jättebra idé faktiskt. ” 

 

”Jag tänker det här är ju ytterligare ett sätt att försöka hålla vårdtiderna för 

de som blir kvar över helgen (…) Och också slippa en arbetsbörda för den 

sjukgymnasten som kommer på måndagen, det är ganska mycket information 

och avstämning och sånt där (…) Har de kunnat träna på ett bra sätt med 

plattan till hjälp under helgen så kanske det ändå blir en snabbare 

avstämning.” 

 

En av informanterna spekulerade kring hur det skulle kännas att bara få en 

surfplatta och ingen kontakt alls med sjukgymnast. I samma meningsbärande 

enhet drar även informanten en intressant slutsats om att 

sjukgymnastresurserna bör förvaltas på ett bra sätt och tangerar det som 

personalen själva lyfte fram, att surfplattan skulle kunna effektivisera 

personalens arbete. 

 

”Om man bara skulle få en surfplatta, ingenting mer överhuvudtaget, då 

kanske man tycker att det är lite opersonligt. Men en kombination mellan 

surfplatta och en sjukgymnast först som förklarade det här med surfplattan… 

Då tyckte jag det var jättebra. Och då tycker jag det är onödigt att uppta en 

sjukgymnasttid med sånt som man kan göra själv.” 

 

Tanken på att surfplatta aldrig skulle kunna ersätta personlig kontakt helt och 

hållet styrks också ifrån personalhåll:  
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”Jag tror inte att den kan ersätta den mänskliga kontakten utan kanske 

fungera mer som ett hjälpmedel.” 

 

”Jag tror inte man skulle klara av att bara ha surfplattan heller för man 

behöver ofta det där levande stödet i träningen och ställa de där frågorna 

som ändå dyker upp.” 

 

Att, som patienten uttrycker det, det är onödigt att uppta sjukgymnasttid med 

sådant som man kan göra själv, kan även sättas i sammanhanget som belystes 

vid redovisning av den bivariata enkätanalysen (figur 12, s.51). Den upplevda 

nyttan med surfplattan var som störst hos de deltagare som uppgett att de har 

stor tidigare träningsvana. Detta tillsammans kan tolkas som att om man 

känner sig säker på träning så klarar man sig med mer surfplatta och mindre 

sjukgymnast – och alltså får stor nytta av surfplattan. 

 

För övrigt gör också författarna en intressant iakttagelse att informanten 

uttrycker att det skulle vara opersonligt med bara en surfplatta, inte att det 

skulle vara t ex otillräckligt, som man annars hade kunnat tänka sig.  

 

 

Teknik 

I detta tema återfinns kategorierna Användarvänlighet och Tydlighet. Här har 

även de meningsbärande enheter samlats som belyser patienternas tankar 

kring en fortsatt tänkbar och önskvärd utveckling av surfplattans innehåll, 

under kategorin som benämns Utveckling.  

 

 
Användarvänlighet 

Informanterna beskrev sitt egna tekniska kunnande på olika nivåer. Ändå var 

de samstämmiga när det gäller användarvänligheten på surfplattan.  

 

”Jag är själv teknikintresserad så att jag tycker om det och jag har lätt för 

det och så. Och jag tror även äldre människor än mig kan klara av det, i 

varje fall surfplattorna för de är ju enkla. Surfplattan är ju nästan lite 

enklare än en dator faktiskt att hantera. Nej, jag tyckte det var jättebra.” 

 

”Jag är ingen tekniker, men jag är bra på människor. Och de där 

telefonerna, nej usch prata inte om det, det är för mycket teknik för mig. Men 

den där läsplattan den är alldeles ypperlig för den är inte så teknisk så den 

förstår jag.” 

 

Personalen har inte heller upplevt att patienterna har tyckt att surfplattan har 

varit svår. En av informanterna beskriver att sättet man presenterar 
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surfplattan på kan vara avgörande för hur patienten upplever den och hur 

mottagandet blir. 

 

”Alla blir mer och mer vana att använda datorer och annan teknik så jag är 

väldigt positiv.” 

 

”Det är kul att de vågar testa (…) Många säger ju ”jo men jag har en sån 

här hemma”, eller ”mitt barn har en sån här” eller ”mitt barnbarn har visat 

mig” eller … så att det känns ändå som att det kommer och många är lite 

nyfikna på det där och ser inte alls det som nåt hot. Det beror ju på hur jag 

kanske lägger fram det också för att jag har verkligen varit noga med att 

uttrycka att det är ett komplement till oss, det är ju ingenting som på nåt sätt 

ska ersätta oss, att de får mindre vård eller sjukgymnastik då för att de har 

plattan, utan snarare bara som en hjälp när vi inte är där. 

 

 
Tydlighet 

Flera av informanterna beskrev också att surfplattan bättre kan tydliggöra 

instruktionerna jämfört med ett papper med bilder på övningar.  

 

”Den instruktionen man får av sjukgymnasten i ett papper, det man ska 

träna, det är… Den kan vara lite svår för en del människor att förstå, de kan 

ju vara rätt så besvärliga kanske för en del att fatta… Och då visar ju 

surfplattan nåt helt annat.” 

 

”Det var bra för jag kunde se precis hur jag skulle göra rörelserna.” 

 

”De var tydliga och tillsammans med texten som också var väldigt utförlig – 

nej, jag tycker de var jättebra. De bästa rekommendationer jag fått från 

sjukgymnaster, för annars säger de bara ”streckgubbarna” och det är inte 

alltid så lätt att förstå vad som menas. Det är streckgubbar och det är pilar, 

men här fick man ju se en riktig människa.” 

 

”Hur var det nu igen och hur var det nu jag skulle göra, skulle jag lyfta eller 

skulle jag böja? Men då var ju filmen så tydlig.” 

 

”Just det här när man fick se den här bilden och såg alltihop, det var ju 

mycket lättare att förstå då.” 

 

Att surfplattan kan ge bättre och tydligare information än papper styrks även 

av personalen. 

 

”Om man bara har den här lappen på träningsprogrammet, där får man ju 

inte riktigt alla de här tipsen. På filmerna så har man ju ändå verkligen sett 
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till att få med alla de här tipsen och sånt vi kanske inte riktigt tänker på att vi 

säger när vi är inne hos patienterna som faktiskt gör det där lilla extra i 

träningen.” 

 

”När man inte har plattan och man kommer in till patienten andra gången 

och ska träna, så märker man ju att de kan göra helt fel på övningarna.” 

 

 
Utveckling 

En av informanterna delgav sina tankar om hur man skulle kunna utveckla 

och förbättra surfplattans innehåll. 

 

”Jag kan nog inte säga att jag skulle ändrat nånting, men jag skulle vilja ha 

fortsättning sen, på mer övningar som man kan göra när man har gjort de 

här. Nu har jag ju kommit till fem veckor, nu ska jag ju snart börja göra lite 

mer avancerade övningar.” 

 

Personalen har fler tankar kring hur surfplattan skulle kunna utvecklas och 

förbättras, inte minst med hjälp av Min Hälsoplan om den hade fungerat 

planenligt. 

 

”Kanske skulle man kunna ha information om just deras problem och deras 

medicin och kanske även information om avdelningen. ” 

 

”Jag tänker ändå att det är bra att ha den här träningsdagboken och det som 

man kommer åt i Min Hälsoplan, så att de också kan få lite feedback. Då 

kanske man har chans också att fånga upp de här som kanske har problem i 

början och kalla patienten lite tidigare innan det hinner gå för illa eller vad 

man ska säga.” 

 

 

 

Individ 

I detta tema återfinns kategorier som belyser de individuella faktorer som 

uppkommit vid intervjuerna; Minne, Trygghet, Delaktighet och Motivation. 

 

Minne 

Flertalet av informanterna beskrev att surfplattan var ett bra stöd för minnet.  

 

”Jag är väldigt tacksam för de här filmerna. Och så det att man inte kom 

ihåg riktigt för man är ju så groggy efter en operation så att det kommer en 

person och talar om en gång, det räcker inte riktigt.” 
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”Jag visste var jag hade den. Den låg där och den var lånad och den var stor 

så jag kunde se den. Det var ingen liten lapp som jag kunde stoppa ner i 

någon ficka eller någon annanstans. En sådan där A4, de bara försvinner. 

Jag vet inte hur många gånger jag letat efter den hemma och jag har ingen 

aning om var jag har den.” 

 

”När de kommer in och visar och sen går dem… och sen har man glömt - vad 

sa de? Eller hur gjorde hon? Eller hur skulle jag göra?  Att se ett papper 

med en bild och så står det en text, det är inte så himla lätt då.” 

 

”Jag skulle vilja haft den längre och så skulle jag vilja haft med den hem, 

därför att hemma har man en liten lapp, så lägger man den någonstans, och 

var är träningsprogrammet nu? Och är man då lite äldre har man lätt för att 

glömma var man lagt träningslappen.” 

 

Även detta styrks i intervjuerna med personalen: 

 

”Man tycker att man har varit jättenoggrann i hur man har beskrivit 

övningarna och hur de ska tänka och sådär, och de ska utföra träningen. 

Men nyopererade patienter de är ju… de är ganska smärtpåverkade första 

gången man är där, lite groggy av tabletter och allt de stoppar i sig…” 

 

 

 

Trygghet 

En intressant kategori som framkom var trygghetskänsla, känslan av att 

någon var med vid träningen. 

 

”Man har ju en känsla att det finns en person i närheten som talar om hur 

jag ska göra. Jag är inte själv, utan det är nån… inte fysisk person men det 

är ju nån där i alla fall.” 

 

”Det känns ju som om nån är med mig och tränar.” 

 

Denna känsla är faktiskt något som också framkommer hos personalen: 

 

”Så där tänker jag ju verkligen att det fyller en funktion för det blir ju lite 

som att man är där fast att man inte är där ändå.” 

 

 

 
Delaktighet 

Ett par av informanterna pratade om surfplattan som en hjälp till ökad 

delaktighet. 
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”Jag tycker det är viktigt att patienter blir mer delaktiga, för om jag är 

medveten om att mina handlingar, det jag gör påverkar resultatet, och det vet 

jag ju kanske någonstans allmänt, men om jag vet just specifikt då är jag ju 

mer engagerad i det jag gör själv.”  

 

”Jo men det gjorde den i och med att jag… alltså på något sätt blev delaktig. 

I alla fall hjälpte den mig att kontrollera min träning, att jag gjorde som man 

skulle.” 

 

”Ju mer delaktig patienten är, ju bättre resultat blir det. Det gäller ju att få 

patienten att förstå vad det innebär och framför allt vad träningen innebär.” 

 

Att patientdelaktighet är något viktigt som är värt att arbeta för belyses av 

personalen på följande sätt: 

 

”Patientdelaktighet är jätteviktigt för att en del… ja, det beror ju också 

väldigt mycket på personlighet alltså hur man är som person och patient så… 

En del har ju verkligen förstått vikten av att de själva ska vara aktiva i 

rehabiliteringen.” 

 

 

 
Motivation 

Den fjärde och sista kategorin i temat Individ bildades av de meningsbärande 

enheter som tog upp aspekten Motivation.  

 

”… att göra det som är bra för mig, att göra de här träningspassen och de 

övningarna som är bra för mig. Om man inte vet det är det inte lätt att få 

motivation, så jag tror att det kan öka motivationen.” 

 

”Jag tror att det är bra hjälp till motivation.” 

 

Även motivationsaspekten lyfts fram av personalen på liknande sätt: 

 

”Jag tror det för dem patienterna som kanske inte tar det ansvaret på samma 

sätt eller i alla fall har svårare att motivera sig till det, kan ju det här vara ett 

jättestöd.” 

 

 

4.2.1 Sammanfattning av intervjuer 

Utifrån undersökningsmodellens tre teman organisation, teknik och individ 

sammanfattas intervjumaterialet på följande sätt.  
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Organisation 

Surfplattan upplevs av patienterna ge ökad tillgänglighet till information och 

instruktioner kring träning, speciellt under helger då sjukgymnastresurserna 

är små.  

Det framgår också tydligt att det finns en efterfrågan kring tillgång till 

materialet hemifrån, både före och efter vårdtiden på sjukhuset. Ingen av 

patienterna upplevde att de fick för lite stöd eller instruktioner kring hur de 

skulle använda surfplattan, vilket alltså tyder på att de personalresurser som 

man har lagt på detta under projekttiden verkar vara fullt tillräckliga. Utifrån 

ett personalperspektiv medger man att det tar lite extra tid, men att det för 

informanternas del inte känns som en jobbig eller krävande arbetsuppgift och 

att det kanske rent av skulle kunna ge en tidsvinst och hjälp till 

effektivisering. I båda personalintervjuerna framkommer dock en viss 

restriktion kring att det skulle kunna finnas andra i personalen som uppfattar 

arbetet med surfplatta som en börda.  

 

Teknik 

Utifrån det tekniska perspektivet kan man konstatera att både patienter och 

personal är överens om att surfplattan är enkel att använda, och att den på ett 

bättre sätt än papper kan tydliggöra instruktioner om hur träningen ska gå till. 

Det framkom flera praktiskt tillämpbara önskemål om utveckling och 

förbättring av surfplattans funktioner, till viss del av patienterna men kanske 

framför allt av personalen.  

 

Individ 

Av det som framkommit i intervjuerna utifrån individperspektiv kan man 

konstatera att surfplattan ses av både patienter och personal som en bra hjälp 

för både minne, trygghet och motivation. Patienterna beskriver dessutom att 

surfplattan medför ökad känsla av delaktighet, medan personalen belyser 

vikten av just patientdelaktighet.  
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5 Analys / diskussion 
 

Vid granskning av resultatet av både enkäter och intervjuer konstaterar 

författarna att det samlade materialet pekar i samma riktning och stärker 

varandra på flera punkter. I detta kapitel lyfter författarna fram det viktigaste 

som framkommit vid triangulering av enkätresultat respektive 

intervjuresultat, och återkopplar samtidigt detta till studiens teoretiska 

utgångspunkter. I enlighet med Hart (2012) har författarna valt att slå ihop 

analysen med egna reflektioner, för att kunna ha en samtidig diskussion kring 

analysen på ett väl tolkat vis och som skapar en förståelse hos läsarna för 

denna studies intention och analysens svar. Kapitlet avslutas sedan med en 

metodreflektion kring de val av metoder som gjorts, samt för- och nackdelar 

med dessa. I denna del av kapitlet reflekterar även författarna kring det 

patientinvolverade arbetssätt med vilket arbetet har utförts, med samtidig 

återkoppling till tidigare beskrivna teoretiska utgångspunkter kring 

patientinvolvering som arbetsmetod. 

 

5.1  Sammanfattande analys 

Trots att studien fick många deltagare rent procentuellt sett, är materialet för 

litet för att dra några statistiska slutsatser. Därför har författarna inte heller 

gjort några anspråk på att redovisa eller analysera avancerade statistiska 

beräkningar, utan fokuserar på de kvalitativa variablerna i sammanhanget. I 

detta skede har författarna gjort valet att slå ihop de tre perspektiven individ, 

organisation och teknik och se till ett större sammanhang med ett bredare 

perspektiv. 

 

En stor och viktig faktor författarna inledningsvis vill lyfta fram är det stora 

intresset hos patienterna att delta i studien, och att en stor majoritet var 

väldigt positiva till att använda IKT-stöd även i framtida vårdsammanhang. 

Redan på ett tidigt stadium av studien förkastades förutfattade meningar om 

att många av patienterna säkert inte skulle vara intresserade, och att surfplatta 

som stöd inte skulle falla alla i smaken. Att hela 31 av 38 tillfrågade patienter 

var intresserade av att prova surfplattan måste ses som ett viktigt resultat i 

sig; så länge det finns ett intresse hos patienterna är det sedan upp till 

verksamma inom området att ta tillvara på patienternas åsikter och 

uppfattningar för att fortsätta utveckla och förbättra denna typ av arbete så att 

det verkligen motsvarar det som patienterna förväntar sig. Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre (2012) skriver om behov av att kunna lära 

något i arbetet och att kunna fortsätta lära, och det är enormt intressant att se 

hur många som är positiva till IKT-stöd i framtiden. Användarna måste enligt 
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Allwood (2007) vara välvilligt inställda och ha hög motivation för att 

använda den. Även personalens intresse är stort enligt den tendens som kan 

utläsas av intervjuerna och det är viktigt att man inte bara ser till patienten 

som användare, utan även personalen måste ses som användare då de skall 

instruera patienten om artefakten, kunna tolka resultat och även kunna känna 

att den tillför något i arbetet och är användvärd enligt Eftrings (Gard & 

Melander-Wikman, 2012) teori. Att det finns ett intresse hos de som ska 

använda artefakten, både ur patient- och personalperspektiv, är alltså inte 

bara en möjlighet utan snarare en förutsättning för fortsatt användning och 

lyckad implementering i verksamheten. Dock måste en implementering av ett 

e-hälsoinitiativ samstämma med organisationens mål, samstämma med 

personalens kunskapsnivå, ha en positiv inverkan på relationen patient – 

vårdprofession samt även interaktionen mellan professioner (Murray, et al, 

2011). Gard & Melander Wikman (2012) visar även på att personalen måste 

vara delaktig i test och klinisk implementering och ha ett grundläggande 

intresse för att använda IKT-verktyget.  

 

En klar majoritet av patienterna uppger att de har upplevt stor nytta av 

instruktionsfilmerna. De har beskrivit nyttan i form av stöd för minnet, känsla 

av trygghet och delaktighet samt ökad motivation till träning. Just faktorer 

som motivation, tilltro till sin egen förmåga och känsla av personlig kontroll 

korrelerar enligt Mendonza et al (2007) med både följsamhet i träning och 

positiva rehabiliteringsresultat i deras studie. Delaktighet är en faktor som 

Klingberg (2008) visar inte bara handlar om att vara delaktig i beslut, utan 

innefattar även en känsla av kontroll och begriplighet. Weinberg & Gould 

(2011) beskriver hur psykologiska faktorer är tätt sammankopplade med 

fysiska prestationer, och en ökad trygghet i träningen genom en känsla av 

personlig kontroll, delaktighet och stöd för minnet är klart uttalad. Renck 

(1998) belyser att smärta och smärtlindring med opioider kan vara en 

biverkning efter en operation. Det och/eller sömnbrist samt blodförlust under 

operationen kan skapa problem vid rehabilitering då det kan vara svårt att ta 

till sig instruktioner när man är smärtpåverkad, trött eller illamående. 

Författarna konstaterar att surfplattan uppfattas ge tydligare instruktioner än 

ett skriftligt papper, och att den är ett gott redskap för empowerment, alltså 

här att ge patienterna möjlighet att ta mer kontroll över sin träning och sin 

övriga vårdsituation.  De känner sig säkrare och kan utföra sin träning när det 

passar dem.  

 

Ett stort hinder för IKT-stöd vid rehabilitering kan vara den tekniska 

aspekten, vilket framkom vid försök till användning av applikationen Min 

Hälsoplan. Förutom de tekniska bekymren var den dessutom alltför 

svårtillgänglig för att patienterna skulle orka ta sig tid att nå fram till den. 

Författarna konstaterade vid analys av enkäterna att det var en respondent 

som angav lägsta värdet på alla frågor. Samma respondent hade även svarat 
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på frågorna om träningsdagboken. Ett antagande författarna gör är att 

respondenten försökte använda träningsdagboken, men då han inte fick det att 

fungera så blev han avogt inställd till hela surfplattan och dess innehåll. Här 

återkopplar författarna till vad både Allwood (2007) och Eftring (Gard & 

Melander-Wikman, 2012) tar upp; vikten av användarvänlighet och 

lättillgänglighet.  

 

I motsats till Min Hälsoplan uppfattades studiens instruktionsfilmer som 

mycket lättillgängliga, och med tanke på att ingen upplevde sig ha fått för lite 

stöd av sjukgymnasten för att kunna använda dem, samtidigt som personalen 

inte upplever att det har varit en stor arbetsbelastning att stödja dem i 

användandet av filmerna, tolkar författarna detta som att de även är 

användarvänliga. En mycket positiv faktor är dessutom att det upplevs varit 

enkelt att komma åt att titta på instruktionsfilmerna och använda dem som 

stöd vid träning oavsett ålder och tidigare vana av att använda surfplatta. 

Enligt Eftrings teori (Gard & Melander-Wikman, 2012) om anvärdvärdhet 

konstaterar författarna att ett hjälpmedel av den typ som studerats bör vara 

utformad för rätt situation för en viss person för att kunna anses vara 

användvärd, men studien är istället för en person inriktad på att flera personer 

med samma problem och som går igenom samma typ av operation får ett 

hjälpmedel som kan passa alla i denna situation. När författarna funderar på 

hur surfplattan skulle kunna utformas för individuella behov är t ex språket 

en faktor som kommit upp. Två personer som kom till sjukhuset för 

inskrivningssamtal hade annat huvudspråk än svenska och behövde tolk. Den 

ena tackade nej till deltagande pga. att informationen i surfplattan var på ett 

språk som hon inte kunde, den andra tackade ja då hon ändå trodde sig bli 

hjälpt av att titta på de rörliga bilderna. Hon lånade surfplatta under vårdtiden 

men det blev tyvärr tvunget att stryka henne från studien eftersom hon inte 

kunde fylla i utvärderingsenkäten då hon inte förstod frågorna. I enlighet med 

Eftrings teori (Gard & Melander-Wikman, 2012) kan man i framtiden kanske 

anpassa surfplattorna bättre till olika personer genom att t.ex. tänka på att få 

med flera språk, inklusive teckenspråk.  

 

Nästan alla patienter som intervjuades tog upp önskemålet om att få tillgång 

till materialet även hemifrån. Detta kan ses som både möjlighet och hinder; 

en möjlighet som skulle kunna medföra ännu bättre tillgänglighet, och kanske 

i en förlängning även mer förberedda patienter inför operation och säkrare 

patienter efter operation. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

beskriver att vården skall vara av god kvalitet, tillgodose patientens behov av 

trygghet i vård och behandling, vara lättillgänglig, samt främja goda 

kontakter mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Patienternas 

egna åsikter ligger klart i linje med lagstiftarens och genom att göra det 

möjligt för patienterna att använda träningsdagboken och 

instruktionsfilmerna hemifrån skulle man kunna öka patienternas förmåga till 
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delaktighet i sin vårdplanering, ge dem möjlighet till bättre anpassad träning 

och även ge möjlighet till tätare kontakt med sjukgymnasterna genom 

elektroniska informationsflöden, i enlighet med vad som påvisades i 

Erikssons (2011) avhandling. Ett hinder som begränsar möjligheterna att 

uppfylla önskemålet om tillgång till materialet hemifrån ligger på ett 

organisatoriskt plan. I den här studien har patienterna inte givits möjlighet att 

låna hem surfplattor utanför sjukhuset. Den främsta anledningen till detta är 

att rehabiliteringsansvaret för patienterna flyttas till primärvårdens 

sjukgymnaster i samband med utskrivning från sjukhuset, och i denna studie 

har författarna tyvärr inte haft de praktiska förutsättningar som krävs för att 

involvera hela primärvårdens sjukgymnaster. Samarbete över gränserna tror 

författarna dock är av stor vikt generellt vid utvecklings- och 

förbättringsarbeten liknande detta. I Nelsons (2007) mikrosystemtänkande 

ligger stort fokus på organisering av arbetet i enheter och grupper som 

tillsammans utgör en meningsfull helhet. Enligt samma författare är en 

välfungerande organisation av största vikt för att vården skall fungera på ett 

tillfredsställande sätt på alla nivåer; detta skapar en inspirerande miljö för 

medarbetare och patienter samtidigt som det skapar bra förutsättningar för en 

bättre patientsäkerhet (Nelson, 2007). Samma författare menar även att det 

inte bara är anställda i organisationen som skall utgöra dessa grupper, utan 

vill även att patienterna i enlighet med Wagners Chronic care model inte bara 

skall vara centrum i patientcentrerad vård utan ha en lika stor roll i arbetet 

som vårdgivare. Detta skall ske genom att de är upplysta om sin vårdsituation 

och givits möjlighet att på bästa sätt kunna delta i sin vårdplanering genom 

empowerment. Denna studie visar klart och tydligt att patienterna känner sig 

tryggare med instruktionsfilmerna samt även att det finns en efterfrågan av att 

kunna få åtkomst i hemmet för att vara säkra på hur de skall utföra sin 

träning. Bättre rustade patienter når bättre resultat tidigare vilket är en god 

vinst för inblandade parter. Patienterna får en enklare väg tillbaka och 

vårdpersonalen får ett enklare arbete genom att patienterna är bättre 

förberedda vilket även skapar ett jämnare patientflöde som förutom humana- 
och arbetsinsatsvinster även kan ge ekonomiska vinster (Graban, 2012).  

När författarna går tillbaka till Docteur & Coulters (2012) fem dimensioner 

av patientcentrerad vård, konstateras att tre av dessa fem dimensioner har 

likheter med detta arbete;  

 patienter som medaktörer i vården genom information och utbildning 

 respekt för patienters individuella behov  

 helhetssyn på patienter som människor med både medicinska och 
icke-medicinska behov 

 

En fjärde dimension, samordning och kontinuitet såväl inom som mellan vård 

och omsorg, har författarna berört som en framtida möjlighet även om det i 
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dagsläget ter sig som ett hinder. Just samordning och kontinuitet skriver 

Nelson et al (2007) om när de beskriver Chronic care model och även Graban 

(2012) belyser vikten av kontrollerade jämna patientflöden. Lagstiftaren har i 

Hälso- och sjukvårdslagen, (SFS 1982:763) betonat att vården skall vara 

utformad på ett sådant sätt att den bedöms vara av god kvalitet och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, vara lätt tillgänglig, 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja 

goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Från 

politiskt håll och även från beslutsfattare inom vården måste det komma 

direktiv som främjar e-hälsoinnovationer som hjälpmedel. Det går inte att 

utforma en e-hälsoinnovation om inte projektet har stöd från de som har 

mandat att fatta dessa beslut. Författarna har själva stött på stora problem 

under detta arbete med patientdagboken som skulle finnas i Min hälsoplan 

och som aldrig kom igång riktigt och som därför inte kunnat utvärderas som 

det var tänkt. Socialdepartementet (2010) vill poängtera möjligheterna för 

individen att uppnå WHO:s definition av hälsa av hälsa genom en bred 

användning av informations- och kommunikationsteknik. I denna studies fall 

är det fråga om ett hjälpmedel vid rehabilitering efter knäprotesoperationer, 

men om man ser det i större sammanhang så finns det oändliga 

användningsområden för e-hälsoinnovationer liknande den som beskrivs i 

studien. Om man till en början håller sig inom området rehabilitering skulle 

det kunna skapas ett bibliotek med olika instruktionsfilmer som beskriver 

rehabiliteringen efter olika operationer eller olika skador. Tack vare goda 

möjligheter till spridning och delning av denna typ av informationsmaterial, 

kan detta även medföra förbättrade utsikter för en mer jämlik och rättvis vård 

där vårdgivare kan ta del av publicerat material från andra landsting. Detta 

helt i enlighet med det lagstadgade målet för svensk hälso- och sjukvård att 

ge patienter vård på lika villkor (Hälso- och sjukvårdslag, SFS 1982:763).  

 

Utöver rehabiliteringsperspektivet ser författarna även många områden där 

surfplattor kan användas som stöd inom vården generellt. Exempel på platser 

där man har börjat använda sig av detta arbetssätt är t.ex. landstinget i Kalmar 

län som erbjuder bröstcancerpatienter som strålbehandlas individuella 

surfplattor med information i syfte att göra patienterna mer delaktiga 

samtidigt som de får mer kunskap om sjukdomen, samt att kvaliteten i 

omhändertagandet skall förbättras och patientens roll i vården skall stärkas 

(Landstinget i Kalmar län, 2012). Man har utvecklat ett flertal applikationer 

till surfplattorna i samarbete med Linnéuniversitetet och patienterna kan få 

tillgång till information om sin behandling i form av text, video, 

faktagranskande länkar och sociala forum, samt även få kontakt med både 

personal och andra patienter. Andra områden kan t ex vara instruktionsfilmer 

om havandeskap som beskriver graviditetens olika stadier och berättar om 

hur de kan upplevas, eller om olika kroniska sjukdomars förlopp. Bara 

fantasin sätter gränser för användningsområdena och för att nå ända fram 
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måste konstellationen vid konstruerandet alltid innehålla både relevant, 

kompetent vårdpersonal och patienter som kan beskriva vad de upplever och 

vad de efterfrågar. Självfallet krävs teknisk kompetens och programmerare, 

men ett sätt att lösa det är som Bengtsson & Kalling, (2012) menar, att bygga 

kompetensnätverk på nya sätt och samarbeta med universitet eller speciella 

institut som kan hjälpa till med grundläggande forsknings- och 

utvecklingsarbete Man kan samla den kreativa förmåga som finns i den egna 

organisationen, samt dra nytta av den som finns hos externa intressenter 

(Bengtsson & Kalling, 2012). 

 

 

5.2  Metodreflektion  

Författarna är övertygade om att valet av undersöknings- och analysmetoder 

var korrekt, mycket intressant information insamlades både på bredden och 

på djupet kring de frågeställningar som studien grundades på. Eftersom 

träningsdagboken inte fungerade som det var tänkt och därför inte heller 

användes i den utsträckning som det var planerat för, upptäcktes att enkäten 

plötsligt blev otydlig och lite svårare att fylla i för patienterna, då de var 

osäkra på vad som menades med träningsdagbok respektive 

instruktionsfilmer. Flera av deltagarna hade kryssat i svarsalternativ vid 

frågor som rörde träningsdagboken fastän de inte hade använt den, vilket 

skapade en osäkerhet om vad de egentligen svarat på vid frågorna som rörde 

instruktionsfilmerna. Författarna har reflekterat över om det kunde gjorts 

något annorlunda för att eliminera det här problemet, men eftersom det var 

svårt att förutse den här situationen kan författarna inte heller se att enkäten 

skulle utformats på ett annat sätt. Det författarna istället valde att göra direkt 

när problemet uppenbarade sig var att i samband med utlämnande av enkäten 

förtydliga att deltagarna inte behövde fylla i frågorna som rörde 

träningsdagboken.  

 

Eftersom författarna inledningsvis planerade för en kontrollgrupp och en 

interventionsgrupp, hade även enkäten utformats för detta. I efterhand kan det 

konstateras att många av frågorna var onödiga att ha med, men detta berodde 

alltså på att författarna hade tänkt jämföra svaren i de båda grupperna med 

varandra. Författarna kunde inte ändra enkätens utformning när den redan 

hade börjat delas ut, så därför insamlades mer information än vad som 

egentligen behövdes. Detta medförde därmed lite onödigt mycket arbete med 

resultat och sammanställning. Författarnas tanke kring detta är att det i alla 

fall är bättre med för mycket information än för lite.  
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5.2.1 Patientinvolvering som arbetssätt vid skapande av innovationer 

Avslutningsvis vill författarna belysa den patientinvolvering med vilket detta 

arbete har utförts. Precis som i det sociotekniska perspektivet fokuserar 

Nelson et al (2007) på medbestämmande, och utvidgar den här idén till att 

även inkludera patienten vilket beskrivs på ett tydligt sätt i Chronic Care 

Model (Nelson, 2007). Även Askenäs & Gäre (2009) poängterar att det är 

viktigt att involvera patienten och alltid ha patientfokus. Men är inte 

personalperspektivet viktigt då? Visst är det så; Gard & Melander-Wikman 

(2012) betonar vikten av personalperspektivet vid implementering av IKT-

verktyg inom vård och rehabilitering och menar att det är mycket viktigt för 

en lyckad implementering att personalen har ett grundläggande intresse i att 

använda IKT-verktyget och att de är delaktiga i test och klinisk 

implementering. För att klara av att göra en IKT-stödd lösning som fungerar 

kan man inte se det ur bara ett patient- eller ett personalperspektiv, man 

måste se det ur båda.   

 

Med tanke på att instruktionsfilmerna uppfattas kunna ge tydligare 

instruktioner, bra stöd för patienternas minne och känsla av trygghet i 

träningen, skulle man kunna se studiens patientinvolverade artefakt som det 

som Gard & Melander-Wikman (2012) kallar en organisatorisk innovation, 

då den kan fungera kvalitetshöjande för den interna verksamheten. Artefakten 

uppfyller även Rogers (2003) definition av innovation som beskrivs i kapitel 

2.1.1. Författarna konstaterar även att både patienter och personal ser 

surfplattan som en möjlighet till ökad tillgänglighet inte bara utifrån aspekten 

”enkelt att nå filmerna”, utan även utifrån aspekten ”ökad tillgänglighet till 

stöd i träningen”. Författarna tänker då på möjligheten att få hjälp med 

träning när sjukgymnast inte finns på plats, t ex under helger och kvällar. 

Detta påvisar att studiens innovation enligt Gard & Melander-Wikman (2012) 

kan ses som en processinnovation – en ny process för att producera en vara 

eller tjänst, tack vare den ökade tillgängligheten som surfplattan medför och 

som tydligt påvisas i positiva ordalag från både patient- och personalhåll. 

Samtidigt kan författarna även se att surfplattans innehåll motsvarar det som 

samma författare kallar produktinnovation – en ny vara eller tjänst (Gard & 

Melander-Wikman, 2012).  En surfplatta i sig är ingen innovation. Men med 

den interaktiva instruktionsboken, med dess informationsresurser i form av 

text, ljud och rörlig bild på ett enkelt och lättillgängligt sätt, är nyproducerad 

specifikt för detta syfte och verkar alltså motsvara patienters förväntningar på 

ett mycket bra sätt. 

 

Applikationen Min Hälsoplan är ju naturligtvis mer tekniskt avancerad än 

instruktionsfilmerna, och riskerar därmed större och fler fallgropar. 

Författarna vill dock ändå påpeka att Min Hälsoplan, som patienterna inte 

använde, faktiskt skapades utan patientinvolvering, till skillnad från 

instruktionsfilmerna, som fungerade bra och togs emot väl av patienterna. 
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Författarna kan förstås inte uttala sig med säkerhet att det var just 

patientinvolveringen som var den avgörande faktorn, och som sagt, 

applikationen är långt mer tekniskt avancerad, men det är en intressant aspekt 

att fundera kring.  

 

 

 

6 Avslutning 
 

I nedanstående avsnitt besvaras studiens undersökningsfrågor. Därefter 

följer författarnas avslutande reflektioner som ramar in uppsatsen i sin 

helhet, samt ett par av de förslag och tankar som uppkommit när det gäller 

möjlig fortsatt forskning inom det område som denna studie behandlat. 

 

6.1 Slutsats 

Utifrån studiens undersökningsfrågor konstateras följande: 

 

Patienterna som deltagit i studien upplever stor nytta med 

instruktionsfilmerna. Nyttan beskrivs i termer som stöd för minnet, känsla av 

trygghet, delaktighet samt ökad motivation till träning.  

 

Hinder för IKT-stöd vid rehabilitering som författarna har tydliggjort i denna 

studie är organisatoriska strukturer, tekniska problem och lågt mått av 

tillgänglighet. Möjligheter med IKT-stöd kan i ett större, teoretiskt perspektiv 

vara högre vårdkvalitet, ökad trygghet i vård och behandling, bättre 

tillgänglighet, ökat främjande av goda kontakter mellan patienter och hälso- 

och sjukvårdspersonal, jämnare patientflöden, arbetsinsatsvinster, 

ekonomiska vinster samt förbättrade utsikter för en mer jämlik och rättvis 

vård. 

 

 

6.2 Avslutande reflektioner 

Denna uppsats har beskrivit framtagandet av ett innovativt IKT-stöd utformat 

utifrån erfarenheten hos en patient och den kliniska kunskapen hos en 

sjukgymnast. Med två skilda perspektiv på samma problem har författarna 

undersökt hur nyopererade patienter upplever surfplattor som stöd vid 

rehabilitering. Surfplattorna innehöll egenframtagna, interaktiva 

instruktionsfilmer. Materialet som utformats med hjälp av patientinvolvering, 

genom kunskapen och erfarenheten som den ene författaren besitter i 

egenskap av patient, har väckt intresse och tagits väl emot av både patienter 
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och personal. Konceptet uppfyller tre olika aspekter av innovation, nämligen 

produktinnovation, processinnovation och organisatorisk innovation. 

Förutom de många positiva aspekter på innehållet som patienterna själva har 

tagit upp, har det även noterats ett stort intresse utanför sjukhusets och 

universitetets väggar; nyfikna mail har kommit från sjukgymnaster och IT-

entreprenörer i olika delar av landet, och under våren har författarna bl. a 

blivit ombedda att presentera arbetet på både lokal och nationell nivå, trots att 

studien inte ens varit färdig vid tidpunkten för dessa förfrågningar. Detta 

påvisar att ämnet ligger i tiden och att det finns en stor potential för fortsatt 

utveckling och forskning inom området.  

 

Utöver de egenframtagna instruktionsfilmerna innehöll surfplattorna även 

den sedan tidigare befintliga applikationen Min Hälsoplan. Denna applikation 

kantades dock av tekniska bekymmer och var alltför svår att komma åt för att 

patienterna skulle använda den.  Författarna kan därför inte ge några 

uttalanden om applikationen på annat sätt än att poängtera och lyfta fram 

vikten av användarvänlighet och tillgänglighet. Uppfylls inte dessa krav 

kommer det inte heller finnas någon som använder artefakten. Tillsammans 

med applikationen hade man kunnat tillgodose ännu fler av de önskemål som 

framkommit, och hade den fungerat tillfredsställande hade slutprodukten 

kunnat bli ännu mer funktionell för syftet. 

 

Inledningsvis refererade författarna till de juridiska lagar som ligger till grund 

för hur svensk sjukvård ska bedrivas. Hälso- och sjukvårdslagens andra 

paragraf (Hälso- och sjukvårdslag, SFS 1982:763) beskriver att hälso- och 

sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård, vilket 

enligt samma lagtext innebär att den särskilt skall: 

 

1. Vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i 
vården och behandlingen. 

2. Vara lätt tillgänglig. 

3. Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

4. Främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen. 

 

Samtliga av dessa fyra punkter kan förbättras genom de möjligheter som 

detta framtagna IKT-stöd innebär. I ett större perspektiv torde detta vara ett 

statuerande exempel på att det inte behöver vara varken krångligt eller dyrt 

att förbättra den svenska sjukvården utifrån dessa ovanstående punkter; det 

man dock behöver ta hänsyn till är patienternas egna åsikter och lyssna till 

vad de själva efterfrågar.  
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Ur ett akademiskt perspektiv har författarna med denna studie fyllt en 

kunskapslucka och gett ett bidrag till det behov som Gard och Melander-

Wikman (2012) belyser; behovet av mer kvalitativ forskning kring IKT som 

stöd inom vård och rehabilitering. Vården skall enligt lag vara 

evidensbaserad och bygga på vetenskap (Hälso- och sjukvårdslag, SFS 

1982:763), varvid denna studie blir ett vetenskapligt bidrag till både till 

forskning inom området informationslogistik, men även till den forskning 

som syftar till att förbättra svensk sjukvård.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har det uppkommit många tankar kring potentiell fortsatt 

forskning i ämnet. Den här studien har fokuserat på patienters uppfattningar 

om IKT som stöd vid rehabilitering vid knäplastik, men stora möjligheter 

finns även inom annan rehabilitering samt inom andra verksamheter. Att det 

finns ett intresse hos patienterna kring IKT som stöd, och det faktum att de 

upplever att de har haft nytta av surfplattan, frambringar naturligtvis en 

frågeställning kring huruvida IKT som stöd kan förbättra även kliniska 

resultat. Får patienterna en objektiv, mätbar förbättring av rörlighet, styrka 

eller funktionsförmåga om de använt IKT-stöd vid rehabilitering jämfört med 

om de endast fått tillgång till traditionell sjukgymnastik?  

 

En studie kring eventuella mätbara skillnader hade varit ännu mer ur 

intressant ur ett longitudinellt perspektiv. Hur påverkas de långsiktiga 

resultaten med hjälp av IKT-stöd? 

 

Att studera detta utifrån ett ekonomiskt perspektiv hade också varit mycket 

intressant. Med tanke på att surfplattan kan fungera som stöd under kvällar 

och helger, när tillgång på sjukgymnast är liten, skulle detta då kunna vara ett 

sätt att förkorta vårdtiderna?  

 

Något som författarna i den här studien endast tangerat och inte haft resurser 

att studera närmare är omvårdnadsaspekten. Hur skulle man kunna utveckla 

detta hjälpmedel till att även omfatta andra områden än just träning? 

Författarna ser stora möjligheter att utöka informationsbroschyrerna med mer 

material, t ex i form av allmänna läkemedelsrekommendationer, information 

om hur patienterna själva kan göra sårkontroll och utesluta 

infektionsmisstanke, eller varför inte praktisk information om avdelningen 

och rutiner under vårdtiden.  

 

Det som kanske är allra mest aktuellt att arbeta vidare med kan dock vara 

träningsdagboken som inte fungerade. Det finns stor potential för den här 

typen av dubbelriktad kommunikation inom vården. I det här arbetet har det 
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framkommit flera hindrande aspekter som gör att träningsdagboken inte har 

varit ett fungerande IKT-stöd; det hade varit intressant att ta fasta på detta 

och tittat närmre på hur man kan eliminera dessa faktorer. Till exempel – hur 

skulle applikationen kunna vidareutvecklas med hjälp av patientinvolvering? 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

 

                      
Undersökning om upplevt stöd i samband 

med träning 
Just nu utför vi en studie om hur patienter upplever det stöd man får vid träning 
efter knäprotesoperation. Studien utförs genom Linnéuniversitetet i Växjö och 
är en del av en magisteruppsats.  
 
Patienter som genomgår knäprotesoperation under våren 2013 erbjuds 
surfplatta som stöd i träningen, vilket vi vill undersöka den upplevda nyttan av. 
Genom surfplattan får du tillgång till videoinspelade träningsinstruktioner, 
allmän information om träningen efter din operation samt en särskild 
träningsdagbok.  
 
I samband med utskrivning från avdelningen kommer du därför få svara på en 
enkät med ett fåtal frågor. Enkäterna är kodade och behandlande sjukgymnast 
har ingen information om vem som svarat vad, utan kommer endast ha tillgång 
till anonyma svar vid sammanställningen.  
 
Vi kommer även att komplettera några av enkäterna med en uppföljande 
intervju. Du kommer därför få en förfrågan om att frivilligt lämna ditt namn och 
telefonnummer i enkäten. Även dessa uppgifter kommer att behandlas strikt 
konfidentiellt. Intervjuerna kommer utföras av Martin Frick, studerande vid 
Linnéuniversitet i Växjö. 
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt, det kan avbrytas när som helst och 
kommer inte att påverka din fortsatta vård på något sätt. Om du har några 
frågor om studien så kontakta Anna Sandström, tfn 036-326960, eller Martin 
Frick, tfn 0722-130114. 
 

 
Jag har tagit del av och godkänner ovanstående information: 
 
Underskrift:_____________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:______________________________________________ 
 
Datum:________________________________________________________ 
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Bilaga 2 - Patientenkät 

UNDERSÖKNING OM UPPLEVT STÖD I SAMBAND MED 
TRÄNING  
Obs - fyll i ett svarsalternativ per fråga. 
 
1. Är du man eller kvinna? 
  

 
Man Kvinna 
 
 
2. Hur många år är du?  
  
 
-55 56-65  66-75     76-85             86- 
 
 
3. Hur många nätter tillbringade du på sjukhuset under denna vistelse?
  
  
 
  1                     2                      3                       4                    5 eller fler 
 
 
4. Hur många gånger per dag (i snitt) har du tränat enligt ditt 
träningsprogram under din sjukhusvistelse?  
  

   
0-1                    2      3         4           Fler än 4
     
 
5. Vid hur många tillfällen har du fått träffa en sjukgymnast totalt under 
din sjukhusvistelse? 
   

 
 1    2      3         4                      5 eller fler 
 
 
 
6. Hur säker är du på att du gjort övningarna rätt när du tränat utan 
sjukgymnast? 
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Inte alls säker                                  Helt säker 
 
 
7. Hur många gånger under din sjukhusvistelse har du avbrutit träningen 
pga. att du känt dig osäker på om du gjort övningarna på rätt sätt? 
 
 
Ingen gång        1                       2                     3                      4 eller fler 
 
 
 
8. Hur många gånger under din sjukhusvistelse har du avbrutit träningen 
pga. smärta?  
 
Ingen gång        1                       2                     3                      4 eller fler 
 
 
9. Hur ont hade du när du utförde ditt träningsprogram senast? 
 
 
Inte alls ont                                             Mycket ont 
 
 
10. Hur motiverad har du varit till att träna ditt träningsprogram under 
din sjukhusvistelse? 
 
 
Inte alls motiverad                      Mycket motiverad 
 
 
11. Hur skulle du uppskatta din tidigare träningsvana rent allmänt?
  
  
  
Mycket liten                  Mycket stor 
 
 
 
 
12. Hur skulle du uppskatta din förmåga att kunna röra dig den sista 
tiden innan du opererades? 
   
  
Mycket liten            Mycket stor 
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13. Hur stor är sannolikheten att du kommer fortsätta träna fyra gånger 
per dag även hemma? 
   

 
Mycket liten sannolikhet   Mycket stor sannolikhet 
 
14. Har du ytterligare synpunkter kring ovanstående frågor så skriv dem 
gärna här: 

______________________________________________
______________________________________________
    
 
15a. Hur många gånger använde du träningsdagboken första dagen efter 
operationen? 
 
 
Ingen gång        1                        2                      3                          4 
 
 
15b. Hur många gånger använde du träningsdagboken igår? 
 
 
Ingen gång        1                        2                       3                          4 
 
 
15c. Enligt dig, hur lätt är det att komma åt träningsdagboken? 
 
  
Inte alls lätt                                     Mycket lätt 
 
 
15d. Enligt dig, hur lätt är träningsdagboken att använda? 
 
  
Inte alls lätt att använda      Mycket lätt att använda 
 
 
 
15e. Hur mycket nytta har du haft av träningsdagboken som stöd för din 
träning? 
  
 
Ingen nytta alls           Mycket stor nytta 
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16a. Hur många gånger tittade du på instruktionsfilmerna första dagen 
efter operationen? 
  
 
Ingen gång        1                        2                       3                      4 eller fler 
 
 
16b. Hur många gånger tittade du på instruktionsfilmerna igår?  
 
 
Ingen gång        1                        2                       3                      4 eller fler 
 
 
16c. Enligt dig, hur lätt är det att komma åt instruktionsfilmerna? 
 
  
Inte alls lätt                      Mycket lätt 
 
 
16d. Hur mycket nytta har du haft av instruktionsfilmerna som stöd för 
din träning? 
  

 
Ingen nytta alls            Mycket stor nytta 
 
17. Hur bekant är du med att använda surfplatta, smartphone eller dylikt 
sedan tidigare? 
  

 
Inte alls bekant             Mycket bekant 
 
 
18. Kan du tänka dig att använda surfplatta, smartphone eller dylikt vid 
andra vårdrelaterade sammanhang i framtiden? 
  
 
Nej, inte alls                 Ja, absolut 
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19. Har du ytterligare synpunkter kring surfplattans innehåll så skriv dem 
gärna här: 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Om du även kan tänka dig att bli kontaktad för en kortare intervju kring 
ovanstående ämnesområde så fyll i namn och telefonnummer nedan. Dessa 
uppgifter är helt frivilliga att lämna, och de kommer naturligtvis behandlas 
konfidentiellt precis som resten av dina svar i enkäten.  
 
 
Namn:_________________________________________________________ 
 
 
Telefonnummer:_________________________________________________ 
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Bilaga 3-  Intervjuguide patienter 

 

Intervjuguide för patienter 

 
 Hur uppfattade du instruktionsfilmernas/träningsdagbokens 

utformning? 

 

 Hur mycket nytta hade du av träningsdagboken/instruktionsfilmerna 

som stöd för din träning?  

 

 På vilket sätt upplevde du att du hade nytta av surfplattans innehåll? 
 

 Vad tycker du generellt om att använda 

träningsdagbok/instruktionsfilmer/andra tekniska stöd som hjälp vid 

träning? 

 

 Vad upplevde du som positivt med surfplattans innehåll? 
 

 Vad upplevde du som negativt med surfplattans innehåll? 
 

 Om du fick ändra något i träningsdagbokens/instruktionsfilmernas 

utformning, vad hade du ändrat då?  

 

 Hur upplevde du det stöd du fick av sjukgymnasten för att använda 

surfplattan?  

 

 Vad tror du om applikationer som kan rymmas i en surfplatta eller 

smartphone, som kan fungera som informationslänk mellan dig och 

vården innan och under din vårdtid? (träningsdagbok, 

informationssökning, frågor – svar osv) 
 

 Hur tror du att applikationer som dessa hade påverkat känslan av 

delaktighet? Motivation? Trygghet?  
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Bilaga 4 – Intervjuguide personal 

 

Intervjuguide för personal 

 

 

Sjuksköterska 
 

 Tidsperspektivet – stressigt, extra arbetsuppgift? 

 

 Hur har patienterna använt surfplattan på kvällar/helger? 

 

 Märkt av intresse från andra patienter/andra i personalen? 

 

 Utifrån omvårdnadsperspektivet – hur skulle man kunna utveckla 

innehållet i surfplattan? 

 

 Inställning till den här typen av komplement i vården? 

 

 

 

 

Sjukgymnast 
 

 Tidsperspektivet – stressigt, extra arbetsuppgift? 

 

 Märkt av intresse från andra patienter/andra i personalen? 

 

 Utifrån rehabiliteringsperspektivet – hur skulle man kunna utveckla 

innehållet i surfplattan? 

 

 Inställning till den här typen av komplement i vården? 
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Bilaga 5 – Sammanställning enkätsvar 

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAR 
 
 
 
 
1. Är du man eller kvinna? 
 
 
 

Män Kvinnor Totalt  

8 16 24 
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2. Hur många år är du? 
 
 

 

 -55 56 - 65 66 - 75 76 - 85 86-  

Totalt 3 9 7 5  
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3. Hur många nätter stannade du på sjukhuset? 

 
 
 

Antal nätter 1 2 3 4 5- 

Totalt - - 6 7 11 
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4. Hur många gånger per dag (i snitt) har du tränat enligt ditt 
träningsprogram under din sjukhusvistelse? 

 
 
 

 1 gång 2 gånger 3 gånger 4 gånger Fler än 
fyra 

Totalt - 3 6 11 4 
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5. Vid hur många tillfällen har du fått träffa en sjukgymnast totalt under 
din sjukhusvistelse? 

 
 
 

 1 gång 2 gånger 3 gånger 4 gånger Fem 
eller fler 

Totalt - 3 4 3 14 
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6. Hur säker är du på att du gjort övningarna rätt när du tränat utan 
sjukgymnast? 

 
 

 Inte alls säker (1) 2 3  4  Helt säker (5) 

Totalt - 1 5 8 10 
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7. Hur många gånger under din sjukhusvistelse har du avbrutit träningen 
pga. att du känt dig osäker på om du gjort övningarna på rätt sätt? 

 
 
 

 Ingen gång  1 2  3  4 eller fler 

Totalt 13 3 4 2 1 
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8. Hur många gånger under din sjukhusvistelse har du avbrutit träningen 
pga. smärta? 

 
 

 Ingen gång  1 gång 2 gånger 3 gånger 4 eller fler 

Totalt 5 4 5 3 7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

101 
 

 
 
 
9. Hur ont hade du när du utförde ditt träningsprogram senast? 

 
 

 Inte alls ont (1) 2 3  4  Mycket ont (5) 

Totalt - 5 7 9 3 
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10. Hur motiverad har du varit till att träna ditt träningsprogram under 
din sjukhusvistelse? 

 
 

 Inte alls motiverad (1) 2 3  4  Mycket motiverad 
(5) 

Totalt - - 1 4 19 
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11. Hur skulle du uppskatta din tidigare träningsvana rent allmänt? 

 
 

 Mycket liten (1) 2 3  4  Mycket stor (5) 

Totalt 1 2 9 5 7 
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12. Hur skulle du uppskatta förmåga att kunna röra dig den sista tiden 
innan du opererades? 

 
 

 Mycket liten (1) 2 3  4  Mycket stor (5) 

Totalt 1 12 8 2 1 
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13. Hur stor är sannolikheten att du kommer att fortsätta träna fyra 
gånger per dag även hemma? 

 
 

 Mycket liten (1) 2 3  4  Mycket stor (5) 

Totalt - - 1 7 16 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

106 
 

 
 
 
 
 
16a. Hur många gånger tittade du på instruktionsfilmerna första dagen 
efter operationen? 

 
 

 Ingen gång 1 2 3 4 eller fler 

Totalt 3 8 6 7 - 
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16b. Hur många gånger tittade du på instruktionsfilmerna igår? 

 
 

 Ingen gång 1 2 3 4 eller fler 

Totalt 2 8 5 5 4 
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16c. Enligt dig, hur lätt är det att komma åt instruktionsfilmerna? 

 
 

 Inte alls lätt (1) 2 3 4 Mycket lätt (5) 

Totalt 1 - - 4 18 
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16d. Hur mycket nytta har du haft av instruktionsfilmerna som stöd för 
din träning? 

 
 

 Ingen nytta alls (1) 2 3 4 Mycket stor 
nytta (5) 

Totalt 1 - 7 7 9 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

110 
 

 
 
 
 
17. Hur bekant är du med att använda surfplatta, smartphone eller dylikt 
sedan tidigare? 

 
 

 Inte alls bekant (1) (2) (3) (4) Mycket 
bekant (5) 

Totalt 10 1 5 5 3 
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18. Kan du tänka dig att använda surfplatta, smartphone eller dylikt vid 
andra vårdrelaterade sammanhang i framtiden? 

 
 

 Nej, inte alls (1) (2) (3) (4) Ja, absolut. (5) 

Totalt 1 - 4 6 13 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


