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Introduktion/Bakgrund: Effektiv kommunikation har en avgörande roll när det kommer till samarbetet 

mellan patient, närstående och vårdpersonal. På senare år har det även skett en utveckling av digitala 

kommunikationsformer, det skapar möjligheter att välja ett hjälpmedel som passar utifrån patienters, 

närståendes och vårdpersonalens personlighet och preferenser. Syfte: Syftet med 

litteratursammanställningen var att belysa digitala kommunikationsformer i förhållande till patient, 

närstående och vårdpersonal. Med två tillhörande frågeställningar som syftade till att besvara hur digitala 

kommunikationsformer används av patient ↔ närstående, patient ↔ vårdpersonal och vårdpersonal ↔ 

närstående samt effekten av att använda digitala kommunikationshjälpmedel. Metod: 

Litteratursammanställning genomfördes utifrån Polit och Tatano Becks (2017) nio steg. Artikelsökning 

genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Totalt inkluderades elva artiklar i resultatet. Samtliga 

artiklar har genomgått en kvalitetsgranskning utifrån Polit och Tatano Becks (2017) granskningsmall. 

Resultat: Vårdpersonalen uttrycker att digital kommunikation har en positiv effekt på patienternas 

livskvalitet, då det ökar möjligheterna för att självständighet och autonomi uppnås. Användandet av 

digitala kommunikationsformer beskrivs av patienter och närstående som ett komplement till fysiska besök 

och används av vårdpersonalen för att inkludera geografiskt åtskilda närstående i patienternas sjukvård. 

Slutsats: Digitala kommunikationsformer leder till ökade möjligheter att inkludera närstående i patientens 

sjukvård. Det ger patienter som befinner sig i livets slutskede möjlighet att ta ett sista farväl till de som inte 

kan närvara. Det kan också verka som ett hjälpmedel för att uppnå en bredare kunskapsgrund för 

patienterna, som i sin tur leder till positiva aspekter för relationen mellan patient och vårdpersonal. 
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1 INTRODUKTION 

Över tid har utvecklingen av digitala kommunikationsformer gått framåt och idag kan teknologin 

användas till så mycket mer än att endast skicka och ta emot sms. Det ger bland annat möjlighet 

till att skicka röstmeddelanden, foton, videos och elektroniska meddelanden i form av email 

(Krynski & Goldfarb 2018). Kommunikation utgör grunden för de beslut som tas av patient, 

närstående och vårdpersonal (Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 2017). Trots det finns de lite 

forskning om hur digital kommunikation används som ett hjälpmedel inom hälso- och sjukvården 

för att generera effektiv kommunikation (Brecher 2013; O’Connor et al. 2016). Kommunikationen 

är en central del inom omvårdnaden och gör det möjligt för patient, närstående och vårdpersonal 

att utforma ett partnerskap vilket leder till att trygg och säker behandling kan utövas (SSF 2017). 

Kommunikationen möjliggör också för att patientens psykiska och fysiska mående kan identifieras 

och ses utifrån ett helhetsperspektiv där digitala kommunikationsformer kan verka som ett 

hjälpmedel till informationsöverföringen (Lindberg et al. 2013).  

Litteratursammanställningen syftar till att bidra inom forskningsområdena “hantering av komplexa 

ohälsotillstånd” och “modeller och innovationer för säker vård”. Vilket är två av de 

forskningsområdena som Karlstads universitet är aktiva inom (Karlstads universitet [KAU] 2019). 

1.1 Bakgrund 

Kommunikationen har en central del inom personcentrerad vård för att förhålla sig till de önskemål 

som berör genomförandet av patientens vård och omsorg (SSF 2016). Hur kommunikation ska 

genomföras på ett effektivt sätt är dock något som inte belyses i så stor utsträckning inom vård och 

omsorgsutbildningar (SSF 2017). Effektiv kommunikation är en grundförutsättning för att 

relationen ska växa fram, med prägling av förståelse och respekt mellan patient, närstående och 

vårdpersonal (Socialstyrelsen 2019).  

 

1.2 Kommunikation 

Begreppet kommunikation kommer ursprungligen ifrån det latinska ordet “communicare”, och 

definieras som informationsöverföring mellan minst två olika parter. Det kan också beskrivas som 

ett ömsesidigt utbyte av signaler och tecken, vilket individen själv tolkar utifrån kunskap och 

tidigare erfarenheter (Sundler et al. 2016). Inom hälso- och sjukvården underlättar kommunikation 

informationsutbytet mellan patient, närstående och vårdpersonal. Kommunikation är också en 

viktig del för att generera god och säker vård (SSF 2017). Det har en avgörande roll för samarbetet 

mellan patient, närstående och vårdpersonal som tillsammans utgör ett team (SSF 2017; Schnock 

et al. 2017). Vilket i sin tur leder till bättre behandlingsresultat och tryggare sjukvård. Det ställer 

också krav på den kommunikation som används, då informationsöverföringen ligger till grund för 

de beslut som berör patientens sjukvård (SSF 2017). Detta betonas även i 5, kap. 1-3 § i 

patientlagen (SFS 2014:821) genom att beskriva patienters och närståendes rätt att vara delaktiga i 

planering och utformandet av hälso- och sjukvården. Kommunikationen är en central aspekt att ta 

hänsyn till, då effektiv kommunikation krävs för att uppnå ett bra samarbete mellan patient, 

närstående och vårdpersonal (SSF 2017). Kommunikation som skapar trygghet i svåra situationer 

innebär en form av “stödjande kommunikation”. Där patienten och närstående tillsammans bildar 

ett partnerskap med kommunikation som grundförutsättning (Sundler et al. 2016). Olika 

kommunikationsformer kan således ses som ett viktigt fokus att utveckla inom hälso- och 

sjukvården som en del av patientens förbättringsprocess (SSF 2017; Schnock et al. 2017). 
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1.2.1 Relationen mellan patient, närstående och anhörig 

Patient kommer från det latinska ordet “pat’iens”, och översätts till “den som lider eller uthärdar” 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 2017). Patient definieras också som 

en person som är i behov av hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen 2017). Kommunikationen mellan 

patient och vårdpersonal är central inom omvårdnad och har en avgörande roll för samarbetet 

mellan dem. Inom omvårdnad ger samarbetet möjlighet för patienten att vara delaktig i sin vård 

och ta välgrundade beslut. Patientens önskemål är också något som bör tas i beaktande, vissa 

upplever att närstående och anhöriga är en viktig del i de beslut och behandlingar som ska 

genomföras (Socialstyrelsen 2019). En närstående är en individ med nära relation till patienten 

(Socialstyrelsen 2004). Inom hälso- och sjukvården omfattar det den eller de personer som hör till 

patientens närmaste krets, vilket kan exemplifieras med en vän eller granne (Sultan et al. 2014). 

Begreppet anhörig definieras som en person med familjeband till patienten. Det kan vara närmsta 

familj men också nära släkting. Begreppen närstående och anhöriga förklaras därmed som individer 

med en nära relation till patienten med en viss skillnad utifrån familjeband och nära krets. Det är 

dock något som i lagtext används slarvigt, ofta synonymt till varandra och inte skilt utifrån dess 

innebörd (Socialstyrelsen 2004). Vidare i arbetet kommer begreppet närstående enbart att 

benämnas, med innebörd av både närstående och anhörig vilket anses viktigt att informera läsaren 

om.  
 

1.2.2 Digital kommunikation 

Över tid har utvecklingen av digitala kommunikationsformer gått framåt och kan idag användas 

till så mycket mer än att enbart skicka och ta emot sms. Genom att skicka direktmeddelanden 

skapas möjligheter att kommunicera mellan patient, närstående och vårdpersonal. Det ger 

möjlighet att skicka röstmeddelanden, foton, videos och elektroniska meddelanden i form av email 

vilket används inom hälso- och sjukvården (Krynski & Goldfarb 2018). Email kan beskrivas som 

en form av ett internetbaserat kommunikationshjälpmedel. Det innebär att bland annat datorer och 

smartphones är anslutna till ett nätverk som gör det möjligt att skicka och att ta emot meddelanden 

(Nationalencyklopedin [NE] 1997; December 1996). Internet möjliggör bland annat till 

informationssökande för att generera en bredare kunskapsgrund (December 1996), vilket tillämpas 

inom hälso- och sjukvården av både patient, närstående och vårdpersonal (Lindberg et al. 2013).  

Runt om i världen finns det över 366 miljoner internetanvändare med ett ännu större antal individer 

äger en mobiltelefon av något slag (Kemp 2019). Det finns ungefär sex biljoner mobiltelefoner 

runt om i världen och 85 % av världens befolkning har tillgång till ett mobilnät (Girault et al. 2015). 

Genom tekniken har stora delar av världens befolkning möjlighet att kommunicera med varandra 

utifrån ett globalt perspektiv (Kemp 2019). Vårdpersonal använder det också för att kommunicera 

med andra professioner, vilket möjliggör att vård av bästa kvalité kan bedrivas (Lindberg et al. 

2013). Att hälso- och sjukvården genomförs utifrån god kvalitet är även ett krav som ställs på den 

svenska sjukvården (SFS 1982:763, § 2a). Schnock et al. (2017) beskriver betydelsen av effektiv 

kommunikation, både för patienten och dess närstående. Genom att få kontinuerlig och uppdaterad 

information blir det lättare att utforma ett partnerskap och stabilitet i relation till de beslut som 

berör patientens sjukvård. Det anses som en grundförutsättning för att kunna genomföra 

välgrundade beslut inom teamet där patient, närstående och vårdpersonalen arbetar tillsammans. 

Teknologin används som ett effektivt kommunikationshjälpmedel (Winters & Winters 2007). 

Lindberg et al. (2013) definierar teknologi som digital kommunikation och beskriver att tekniska 

redskap i form av mobiltelefoner, datorer eller Ipad, kan vara olika hjälpmedel inom 

informationsöverföring för att göra kommunikationen effektiv och erbjuder information som 

återspeglar situationen just nu. Digital kommunikation möjliggör också för patienter, närstående 
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och vårdpersonal att komma över barriärer i form av tid och rum, då det kan användas oavsett 

geografiskt avstånd, tid på dygnet och besökstider (Larsson 2008). Det kan ha stor betydelse för 

den närståendes möjlighet att vara delaktiga i patientens sjukvård (Lindberg et al. 2013). Den 

tekniska utvecklingen är under konstant förnyelse, vilket ökar möjligheterna att använda digitala 

kommunikationsformer som ett hjälpmedel att kommunicera (Kemp 2019).  

 

1.2.3 Digital kommunikation som ett hjälpmedel 

En digital kommunikationsform är skype. Skype ger möjlighet att både se, tala och skicka 

meddelanden till varandra. Det kan ge närstående en bild av patientens sjukdomsutveckling och 

patienten kan ges möjlighet att vara delaktig i vardagslivet som inte kretsar kring sjukvårdsmiljön. 

Skype ger möjlighet att kommunicera oavsett skiljaktigheter i plats och tidpunkt, vilket kan ses 

som ett stöd till både patient, närstående och vårdpersonal (Brecher 2013). Det kan vara ett 

hjälpmedel att hantera de påfrestningar som en allvarlig sjukdom kan innebära. Då sjukdomen kan 

medföra både psykisk och fysiskt lidande (Elmqvist 2011). 

 

Genom att beskriva Lenz et al. (1997) modell kan sambandet mellan fysiska, psykiska och 

situationsfaktorer belysas och kommunikationen lyftas fram som en central del. Faktorerna är 

nyckelbegrepp i modellen och beskrivs som sammanlänkade då de relaterar till varandra. Det kan 

exemplifieras med att den ena faktorn påverkar en annan vilket slutligen leder till en reaktionskedja 

där en katalyserande effekt återfås. Utöver faktorerna benämns dimensionerna intensitet, kvalitet, 

timing och varaktighet. Faktorerna tillsammans med dimensionerna gör det möjligt att urskilja 

patientens upplevelse av olika symtom och i vilken utsträckning behovet av stöd tillgodoses. Det 

leder till att primära och sekundära orsaker kan identifieras och ses utifrån ett flerdimensionellt 

perspektiv, där en helhetsbild av patienten kan uppnås. Genom att utvärdera enskilda delar av 

dimensionerna kan vårdpersonalen använde det som ett hjälpmedel för att få en övergripande bild 

av patientens behov och lindra den utlösande faktorn som utgör ett lidande för patienten (Lenz et 

al. 1997).  

 

För att hantera den komplexa helhetsbild som en sjukdom innebär beskriver Lindberg et al. (2013) 

att kommunikation har en avgörande roll. Kommunikation bidrar till att patient, närstående och 

vårdpersonal kan arbeta tillsammans i ett team, för att generera vård som tillgodoser patientens 

behov (Lindberg et al. 2013; SSF 2017). Lite forskning finns dock om hur digitala 

kommunikationsformer används inom hälso- och sjukvården för att verka som ett hjälpmedel i 

informationsutbytet (Brecher 2013; O’Connor et al. 2016). Genom att använda Lenz et al. (1997) 

modell kan kommunikationen identifieras som en viktig del för att förstå patientens upplevelse av 

olika symtom, för att minska fysiska och psykiska påfrestningar. Digital kommunikation används 

som ett hjälpmedel för att förstå sig på upplevelsen och därmed verka som ett redskap för att minska 

lidande (Lindberg et al. 2013).  

 

För att förtydliga används begreppet vårdpersonal genomgående i litteratursammanställningen med 

innebörden av sjuksköterskans funktion och hur hen använder sig av digitala 

kommunikationsformer. Sjuksköterskan ska därav ses som den tredje parten inom teamet som 

patienten, närstående och vårdpersonalen bildar tillsammans. Litteratursammanställningen 

kommer att beröra användningen mellan alla inblandade parter separat. Det innebär användandet 

mellan patient närstående, patient vårdpersonal, vårdpersonal närstående. För att förtydliga hur 

digitala kommunikationsformer används i form av en tvåvägskommunikation används tecknet ↔. 
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 1.3 Problemformulering 

Digitala kommunikationsformer fungerar som ett hjälpmedel inom informationsöverföringen för 

att generera trygg och säker vård. Trots det finns de lite forskning om hur digital kommunikation 

används i förhållande till patient, närstående och vårdpersonal inom hälso- och sjukvården. Dess 

funktion och påverkan för patienten, närstående och vårdpersonalen är inte något som heller 

belyses i så stor utsträckning. Genom att beskriva digitala kommunikationsformer och dess 

funktion kan det verka som ett hjälpmedel inom hälso- och sjukvården för att generera vård av god 

kvalité med välgrundade beslut som utgångspunkt.   

 

1.4 Syfte  

Syftet med litteratursammanställningen var att belysa digitala kommunikationsformer i förhållande 

till patient, närstående och vårdpersonal. 

 

1.5 Frågeställningar  

Hur används digitala kommunikationsformer av patient ↔ närstående, patient ↔ vårdpersonal och 

vårdpersonal ↔ närstående?  

Vilka effekter får användandet av digitala kommunikationsformer?  
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2 METOD 

Litteratursammanställningen är utformad utifrån Polit och Tatano Becks (2017) nio steg (se Figur 

1). Genom att utforma en litteratursammanställning analyseras, granskas och slutligen 

sammanställs befintlig forskning inom ett forskningsområde. Det resulterar i en sammanställning 

som beskriver vad som är känt och vad som ännu är outforskat (Polit & Tatano Beck 2017). 

 

 

Figur 1. Polit och Tatano Becks (2017) nio steg, som beskriver hur en litteratursammanställning 

skall utformas. Stegen är fritt översatta till svenska. 

 

2.1 Design 

Utifrån steg 1 (se Figur 1) formulerades ett syfte och frågeställningar. Enligt steg 2 valdes lämpliga 

databaser och sökord ut i förhållande till litteratursammanställningens syfte. Enligt Polit och 

Tatano Beck (2017) är CINAHL och PubMed lämpliga databaser att använda inom ämnet 

omvårdnad, då CINAHL omfattar forskning inom omvårdnadsvetenskap och PubMed erhåller 

forskning inom medicin. CINAHL och PubMed blev slutligen de databaser som användes till 

litteratursammanställningen. Inklusions- och exklusionskriterier fastställdes för att specificera 

sökningarna i databaserna (Polit & Tatano Beck 2017). 
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2.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades i litteratursammanställningen var publicerade mellan 2009-01-01 och 

2019-09-25, då den sista sökningen genomfördes. Samtliga artiklarna innehöll studier där 

deltagarna var 18 år eller äldre, de hade granskats av forskare inom samma ämne och godkänts av 

en etisk kommitté. Artiklarna var publicerade på engelska då det är ett språk som både författarna 

behärskar. Artiklar som inte var originalpublikationer exkluderades. 

 

2.2 Databassökning 

Databasen Svemed+ och funktionen svensk MeSH användes för att få fram synonymer till olika 

MeSH-termer så att artiklar inte skulle exkluderas på grund av felaktiga sökord. När relevanta 

sökord identifierats påbörjades databassökningar enligt steg 3. Samtliga sökord söktes i form av 

Major headings (MH) eller Major concept (MM) i databasen CINAHL och som Medical Subject 

Headings (MeSH-term) i PubMed. Genom att använda MM, MH och MeSH-termer fokuserar det 

sökningarna utifrån litteratursammanställningens syfte. 

 

Sökorden som identifierades var: Family, Cell Phone / Cellular Phone, Mobile Applications, 

Telemedicine, Telecommunications och patients. Sökorden internet based communication, 

communication, relatives och digital communication söktes som fritextord. Då de varken fanns 

som MM eller MH i CINAHL eller som MeSH-term i PubMed. 

 

Samtliga sökord söktes till en början enskilt i databasen Scopus för att få en första inblick av 

forskningsområdets storlek och säkerställa att sökorden var relevanta utifrån 

litteratursammanställningens syfte. Alla sökord söktes därefter i respektive databas (CINAHL och 

PubMed) för att även där få en första inblick av ämnet. Sökningar genomfördes sedan med att lägga 

till de booleska operatorerna “AND” och “OR”, för att kombinera sökorden. De ord som söktes i 

kombination av “AND” ansågs som nyckelbegrepp utifrån litteratursammanställningen syfte. 

Genom att kombinera sökord med “AND” fokuseras sökningen och artiklar som innehöll alla 

kombinerade sökord framkom. Däremot användes “OR” för att vidga sökningen, då träffarna 

innehöll ett eller flera sökord. Inklusionskriterierna ställdes även in i samtliga databaser.  Detta 

genomfördes för att få fram relevant material och precisera sökningarna utifrån 

litteratursammanställningens syfte och forskningsområde. 
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2.3 Tabell databassökning 

Tabell 1: Databassökning CINAHL (påbörjades 2019-09-04 avslutades 2019-09-25) 

 

S=Sökterm, MH =Major Subject Heading, MM=Major concept, ( )=Interna dubbletter, 

(*)=Fritextsökning och +=Expanders. 
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Tabell 2: Databassökning PubMed (påbörjades 2019-09-04 avslutades 2019-09-25)  

 

S=Sökterm, MeSH=Medical Subject Heading, Majr=major topic, ( )=Interna dubbletter, 

[ ]=Externa dubbletter och  (*)=Fritextsökning 

 

2.4 Urvalsprocessen 

Urvalsprocessen innebär att sökningar genomförs för att lokalisera artiklar som stämmer överens 

med litteratursammanställningens inklusionskriterier och syfte. Artiklarna togs fram utifrån tre 

urval som presenteras nedan i form av urval 1, 2 och 3. I urvalsprocessen bearbetades artiklar 

systematiskt igenom utifrån Polit och Tatano Becks (2017) nio olika steg (se Figur 1) och 

granskningsmallar. 

 

Under hela urvalsprocessen användes också ett dokument vid sidan av litteratursammanställningen. 

Dokumentet användes för att säkra att alla steg av urvalsprocessen dokumenterades noga, för att 

slutligen sammanställa och presentera alla delar. Dokumentet är inte bifogat som en bilaga då det 

enbart var ett stöd till författarna. 

 

2.5.1 Urval 1  

I enlighet med steg 4 genomgick samtliga artiklar som identifierades utifrån de olika 

sökkombinationerna i databaserna CINAHL och Pubmed en titelgranskning för att få en första 

inblick i hur dessa svarade mot studiens syfte, det benämns som urval 1a (se Tabell 1 och 2). 

Sammanlagt identifierades 437 titlar som relevanta (204 i CINAHL och 233 i PubMed), vilket 

ledde till nästa steg där abstrakt lästes igenom på de artiklar där det presenterades. Om abstrakt inte 

fanns tillgängligt lästes syftet och slutsats igenom. Det beskrivs som urval 1b (se Tabell 1 och 2) 

och representerar de kvarstående artiklarna som gick vidare efter en primärgranskning av titel och 

abstrakt. Totalt lästes 437 titlar och 149 abstrakt. 19 artiklar bedömdes som aktuella utifrån 

litteratursammanställningens syfte och togs vidare till urval 2. Artiklar som behandlade barn och 

kommunikation utan digitala hjälpmedel exkluderades. 
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2.5.2 Urval 2 

Utifrån steg 5 lästes 19 artiklar med fokus på syfte, metod och resultat (9 från databasen CINAHL 

och 10 i PubMed). 6 artiklar bedömdes som relevanta i databasen CINAHL och 4 i PubMed efter 

granskningen i urval 2. I samtliga artiklar granskades också referenslistorna, vilket ledde till att 

ytterligare en artikel identiferades. Den söktes i form av en manuell sökning i databasen CINAHL. 

Totalt exkluderades 9 artiklar i urval 2, av dessa exkluderades 1 artikel då deltagarna erbjudits 

ersättning för att delta i studien. Det ansågs som en aspekt som potentiellt kan ha påverkat artikelns 

resultat och bedöms därmed inte som tillförlitligt. 4 svarade inte mot litteratursammanställningens 

syfte och 4 artiklar syftade till digital kommunikation mellan föräldrar och barn. En 

sammanfattning av respektive artikel genomfördes sedan enligt steg 6 i Polit och Tatano Becks 

(2017) nio steg. Sammanfattning av respektive artikel redovisas i en artikelmatris (se Bilaga 1). 

 

2.5.3 Urval 3 

I enlighet med steg 7 i Polit och Tatano Becks (2017) nio steg (se Figur 1) genomgick artiklarna i 

urval 3 en kvalitetsgranskning. För att bedöma kvaliteten användes Polit och Tatano Becks (2017) 

granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier “Guide to an Overall Critique of a 

Quantitative Research” (Polit & Tatano Beck 2017, s. 102). och “Guide to an Overall Critique of 

a Qualitative Research” (Polit & Tatano Beck 2017, s. 106). De 11 artiklar från urval 2 kvarstod 

efter kvalitetsgranskningen i urval 3 (6 kvantitativa, 3 kvalitativa och 2 av mixad metod). 

 

2.6 Databearbetning och dataanalys 

I enlighet med steg 8 i Polit och Tatano Becks (2017) nio steg, ska artiklarnas innehåll analyseras 

för att finna likheter, skillnader och mönster. För att sedan presentera “kärnan” i form av en 

resultatsammanställning. I de artiklar som använde sig av en kvalitativ metod bearbetades 

innehållet främst genom att hitta mönster i form av text av ett fenomen. Till skillnad från de 

kvantitativa artiklarna där mönster identifierades både genom text och kvantitativa beräkningar 

som presenterades i form av tabeller där variabler lästes av. Här identifierades även vilket 

mätinstrument artiklarnas författare hade använt sig av och om det var aktuellt utifrån ämnet. Detta 

för att säkerställa att artiklarna var av hög trovärdighet. Innan dataanalysen påbörjades fann 

författarna inspiration från Whittemore & Knafls (2005) beskrivning av hur en integrativ 

granskningsmetod kan användas. För att få en utgångspunkt i hur dataanalys kan tillämpas på både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar. 

 

Inledningsvis tilldelades samtliga artiklar ett nummer (1 till 11) för att minimera risken för 

förväxling och för att få en struktur. I databearbetningen markerades stycken och meningar som 

svarade mot litteratursammanställningens syfte med hjälp av markeringspennor. I 

databearbetningen markerades också deltagarnas ålder, kön och utbildningsnivå för att se om det 

påverkade användandet av digitala kommunikationshjälpmedel. Resultatet av databearbetningen 

översattes till svenska med hjälp av ett svensk-engelskt lexikon för att översättningen skulle bli 

korrekt och misstolkning undvikas, materialet fördes sedan över till ett externt dokument. Det 

ansågs som underlättande för dataanalysen då materialet kunde läsas av genom att formulera 

sammanfattningar som representerade likheter och skillnader där egenskaper och variabler 

systematiskt kunde bearbetas. Det utgjorde grunden till nästa steg i dataanalysen där material 

jämfördes för att identifiera mönster och kategorier. Det genomfördes till en början enskilt för att 

sedan diskutera och jämföra fynden tillsammans med en induktiv ansats, för att säkerställa att 

författarna hade uppfattat artiklarna lika. 
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Det ledde till att liknande material grupperades och slutligen resulterade i fem huvudkategorier: 

Digital kommunikation i form av webbaserade internetsidor, Textbaserad informationsöverföring, 

Videomedierad kommunikation, Påverkande egenskaper och förutsättningar samt 

Användningsområde och funktion. Kategorierna lästes upprepade gånger för att se vilka som hörde 

ihop utifrån likheter och skillnader. Vilket slutligen har genererat till det material som formulerats 

under rubriken resultat. Detta skedde i enlighet med Polit och Tatano Becks (2017) sista steg, steg 

9. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Innan en studie påbörjas ska forskningsetiska överväganden genomföras. Det innebär att forskarna 

till studien har sökt etiskt tillstånd eller granskats av en etisk kommitté. Studien ska ha genomgått 

en granskning av andra forskare inom samma ämne, vilket benämns som peer-reviewed (Forsberg 

& Wengström 2016; Polit och Tatano Beck 2017). Vetenskapsrådet (2017) beskriver att det 

material forskarna publicerar skall återspegla sanningen och inte vara förvrängt. Det innebär att 

ingen plagiering eller förfalskning får förekomma. Det stärks med SOU (1999:4) beskrivning av 

hur forskning skall dokumenteras så väl att hela processen är upprepningsbar, vilket styrker att 

resultatet återspeglar sanningen.  

 

Forskningsetiska överväganden inför den här litteratursammanställningen var att alla artiklar som 

användes i resultatet skulle vara primärkällor. Det innebär att artiklarna var originalartiklar som för 

första gången publicerats i en vetenskaplig tidskrift (Forsberg & Wengström 2016). Genom att 

inkludera originalartiklar minimeras risken för ett vinklat resultat då litteraturrecensioner inte 

analyserar ett stort utbud av material. Det kan i sin tur leda till ett presenterat resultat som inte 

nödvändigtvis återspeglar sanningen (Grant & Booth 2009). Artiklarna som var aktuella utifrån 

litteratursammanställningens syfte genomgick också en kvalitetsgranskning utifrån Polit och 

Tatano Becks (2017) granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. Materialet lästes 

till en början enskilt av författarna, för att minimera risken för att det skulle tolkas och uppfatta 

texten olika. Sedan diskuterades innehållet tillsammans för att säkerställa att artiklarna hade 

uppfattats lika. Artiklarna skulle även innehålla ett avsnitt där forskningsetiska överväganden 

presenteras, eller så skulle det vara ett publiceringskrav i tidskriften.  
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3 RESULTAT 

Resultatet baseras på 11 artiklar med olika forskningsmetoder (6 kvantitativa, 3 kvalitativa och 2 

av mixad metod). I litteratursammanställningens resultat framkommer det fem stycken 

huvudkategorier (se Figur 2) 

.  

Figur 2. Översikt av resultatets fem huvudkategorier. 

3.1 Digital kommunikation i form av webbaserade internetsidor  

I studien av Andersson et al. (2016) använder sig deltagarna av ett stödforum på internet som 

benämns som a good place. A good place används av ett flertal närstående som vårdar en 

familjemedlem i hemmet. Det beskrivs som ett hjälpmedel som möjliggör för deltagarna att 

kommunicera med andra som befinner sig i liknande situationer. Användarna uttrycker att de får 

en utökad kunskapsgrund genom användandet, då erfarenheter och befintlig kunskap kan delas 

med varandra. Det leder i sin tur till en positiv inverkan på  livssituationen, där flera närstående 

beskriver att en utökad kunskapsgrund leder till en ökad förståelse för den sjukdom som deras 

familjemedlem drabbats av. I stödforumet deltar också vårdpersonal som arbetar inom 

hemsjukvården. De bidrar med erfarenhet och kunskap som grundar sig information som berör 

hälso- och sjukvård i stödforumet a good place. De närstående beskriver att kommunikationen 

mellan dem, andra närstående och vårdpersonal leder till en minskad börda. Då en bredare 

kunskapsgrund kan återfås vilket leder till bättre förutsättningar att utföra interventioner utifrån 

familjemedlemmarnas behov. Vidare beskriver Andersson et al. (2016) att stödforumet a good 

place leder till möjligheter att upprätthålla kontinuerlig kommunikation, det resulterar i en känsla 

av stöd i situationen att vårda en sjuk familjemedlem. I tre andra studier belyses vårdpersonalens 

användning av digitala kommunikationsformer, där ytterligare ett användningsområde beskrivs. 

Vårdpersonal som arbetar på sjukhus använder sig framförallt av digital kommunikation för att 

kommunicera med andra professioner och till informationssökande på internet (Guo et al. 2016; 

Lupiáñez-Villanueva et al. 2009; Makarem & Antoun 2016). De tre studierna beskriver vidare att 

digitala kommunikationsformer inte används i lika stor utsträckning för att kommunicera med 

patienter. En annan påverkande faktor som lyfts är utifrån konfidentialitet och sekretess då det inte 

med säkerhet kan upprätthållas (Guo et al. 2016; Lupiáñez-Villanueva et al. 2009; Makarem & 
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Antoun 2016). Det uppmärksammas också av vårdpersonal på ett sjukhus i Kanada (Cook et al. 

2016).      

 

Utöver stödforumet a good place beskriver Gordon et al. (2015) den webbaserade internetsida 

MDconnectME. Det är en digital plattform som används av vårdpersonal för att uppdatera 

närstående som befinner sig utanför sjukhusets lokaler om patientens hälsostatus innan, under och 

efter en operation. Via webbsidan får patienten registrera sig och lägga in emailadress och 

telefonnummer till de närstående som vårdpersonalen ska hålla uppdaterade. Med hjälp av 

MDconnectME får de närstående som angivs av patienten, elektroniska meddelanden i form av 

sms och email. Totalt skickade vårdpersonalen 5047 email och 5587 sms med uppdaterad 

information om patientens hälsa. Hälften av alla 313 patienter som deltar i studien av Gordon et al. 

(2015) uttrycker att de i framtiden kommer att välja sjukhus utifrån möjligheten att erbjuda 

kommunikationshjälpmedel till deras närstående perioperativt. Vårdpersonalen som arbetar på 

operation och använder sig av MDconnectMe beskriver att dess funktion skapar större möjligheter 

till återkoppling. Det möjliggör för vårdpersonalen att anpassa återkopplingens tidpunkt, utifrån 

deras tidsschema och planering. Vilket belyses som en av fördelarna med att använda sig av  det 

digitala kommunikationshjälpmedlet MDconnectME.  

3.2 Textbaserad informationsöverföring   

På ett flertal sjukhusavdelningar lokaliserade i Kanada används email som en 

kommunikationsform. På två palliativa enheter och en medicinavdelning använder vårdpersonalen 

email för att uppdatera sjuka patienter som befinner sig i hemmet om deras hälsotillstånd (Cook et 

al. 2016; Guo et al. 2016; Makarem & Antoun 2016). Makarem och Antoun (2016) beskriver vidare 

att 335 patienter av 500 uttrycker en positiv inställning till att använda email för att kommunicera 

med hälso- och sjukvården. Trots patienternas positiva inställning är det endast 95 av 500 patienter 

som använder sig av email för att kommunicera med vårdpersonal. Några orsaker till det förklaras 

med bristande kommunikation mellan vårdpersonal och patienterna då majoriteten beskriver att de 

inte visste att email var ett alternativ. Majoriteten av vårdpersonalen som arbetar på 

medicinavdelningen beskriver även att de inte erbjuder att lämna ut sin emailadress i så stor 

utsträckning, vilket förklaras med tidsbrist på arbetsplatsen. Vårdpersonalen uttrycker också att det 

är en av de bidragande faktorerna till att email inte används i den mån som de önskar.  Cook et al. 

(2016) presenterar att patienter, närstående och vårdpersonal delar åsikten av att email är ett 

potentiellt hjälpmedel som skulle kunna nyttjas mer än vad det görs idag, vilket också var slutsatsen 

av Makarem och Antouns (2016) studie. Email är en av de mest använda 

kommunikationshjälpmedel för att upprätthålla kontakt mellan patient och närstående (Guo et al. 

2017; Neves et al. 2017). Vårdpersonalen beskriver emails funktion som: “ It would allow them to 

communicate when it is convenient for the patient [...]” (Guo et al. 2016, s. 7).  Det anses som en 

av fördelarna med att använda sig av email (Guo et al. 2016).  

 

Sms innebär ett informationsutbyte som genomförs via text (Bergvik & Wynn 2012; Neves et al. 

2017). På ett universitetssjukhus i Norge genomfördes det en studie för att undersöka i vilken 

utsträckning patienterna använder sig av funktionen sms för att kommunicera med närstående. Av 

412 deltagare använder 262 patienter sig av sms i medel till hög utsträckning och endast ett fåtal 

beskriver att de inte använder sig av sms som kommunikationsform (Bergvik & Wynn 2012). En 

fördel som lyfts med textbaserad kommunikation är att de patienter som har en introvert läggning 

och är socialt oroliga i jämförelse med en person som har en extrovert personlighet, upplever det 

enklare att kommunicera känslor via text (Andersson et al. 2016; Bergvik & Wynn 2012). Sms ger 

även patienter möjlighet att kommunicera när det är bäst lämpat för dem tidsmässigt. En annan 

fördel som lyfts för patienter som är inneliggande på sjukhus är att de kan använda funktionen sms 
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utan att störa medpatienter. Sms benämns som ett “tyst” hjälpmedel då ingen ringsignal behövs, 

vilket annars kan upplevas som störande för andra patienter som befinner sig tätt inpå (Bergvik & 

Wynn 2012).  

En oro som beskrivs utav ett flertal patienter inneliggande på sjukhus är att användandet av digitala 

kommunikationshjälpmedel eventuellt kan påverka antalet fysiska besök (Guo et al. 2016). Fysiska 

besök lyfts som en viktig aspekt att upprätthålla under en sjukhusvistelse (Bergvik & Wynn 2012), 

där digitala kommunikationsformer ses som ett aktuellt komplement till fysiska besök (Makarem 

& Antoun 2016). Åsikten av att fysiska besök är viktiga för patienterna inneliggande på sjukhus 

stärks av ett flertal artiklar som ingår i resultatet. I flera studier benämns fysiska besök som “face 

to face communication” med innebörden av att det är viktigt att möjligheten till fysisk interaktion 

bevaras (Badger et al. 2013; Bergvik & Wynn 2012; Guo et al. 2016; Makarem & Antoun 2016). 

Uppfylls inte behovet av social interaktion ställs det högre krav på medpatienter. Patienter som 

befinner sig på sjukhus uttrycker att behovet att stöttning är stort och finns inte möjligheten att 

kommunicera med närstående används andra patienters stöd för att hantera de påfrestningar ohälsa 

och sjukdom kan innebära (Bergvik & Wynn 2012).  

En risk som identifieras av vårdpersonal är kommunikation som genomförs via text kan leda till 

missförstånd mellan dem och patienterna (Cook et al. 2016). Vidare beskrivs det hur patienter inte 

alltid förstår vad de läser. Det gäller både informationssökande på internet med också förmedlandet 

av exempelvis labbsvar då patienter inte besitter samma kunskap som vårdpersonalen. Vilket 

uppmärksammas som ett problem då innehållet kan leda till förvirring istället för klarhet 

(Lupiáñez-Villanueva et al. 2009).  

3.3 Videomedierad kommunikation  

Videomedierad kommunikation är ett hjälpmedel som används av patienter och närstående som 

inte befinner sig på samma plats. Kommunikationsformen beskrivs som ett hjälpmedel att visuellt 

se varandra i form av virtuella besök där känslor kan uppfattas utifrån ett större perspektiv då 

möjligheten att läs av den andras kroppsspråk ges (Guo et al. 2016; Guo et al. 2017). Ett exempel 

på videomedierad kommunikation är skype (Guo et al. 2017), skype används bland annat vid 

fysiska avstånd där fysiska besök inte är möjligt att genomföra (Neves et al. 2017). På ett 

äldreboende beskriver patienterna att den främsta orsaken till att använda videomedierad 

kommunikation är för att bibehålla kontakten med nära och kära (Guo et al. 2017). En fördel med 

videomedierad kommunikation är att det kan användas när som helst på dygnet, vilket även 

presenteras av patienter på sjukhus då tid och distans beskrivs som två barriärer (Neves et al. 2017).  

I studien av Bager et al. (2013) lyfts även positiva aspekter utifrån välmåendet, för de patienter och 

närstående som använder videomedierad kommunikation för att kommunicera med vårdpersonal 

inom hälso-och sjukvården. Ett annat perspektiv som undersöktes av Badger et al. (2013) är hur 

videomedierad kommunikation kan användas av vårdpersonalen för att genomföra rådgivning för 

canceröverlevare som befinner sig i sin hemmiljö och deras partners. För att se hur symtom i form 

av ångest och depression kan påverkas till det bättre. Symtomen minska övertid hos både 

patienterna och dess närstående vilken ses som ett positiv resultat av att använda sig av 

videomedierad rådgivning.  

 

För närstående som balanserar både arbete och sjukdom inom familjen är videobaserad 

kommunikation användbart för att finna en balans i vardagen (Andersson et al. 2016; Guo et al. 

2016). Dock lyfts nackdelen med att både parter som omfattas av videobaserade samtal måste vara 

tillgängliga när samtalet genomförs (Furukawa & Driessnack 2013). Nackdelen lyfts som 

problematisk då tidsbrist är en aspekt som kan vara svår att hantera i en stressfylld vardag för de 

närstående som balanserar flera saker samtidigt (Gordon et al. 2015; Guo et al. 2016).  
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3.4 Påverkande egenskaper och förutsättningar  

Digitala kommunikationshjälpmedel används på olika sätt utifrån individens egenskaper och 

förutsättningar. Det kan exemplifieras med att den äldre patienten föredrar att använda Ipad framför 

telefon. Mobilen har små knappar, liten skärm och upplevs som svår att hantera, vilket påverkar 

användandet av digitala kommunikationshjälpmedel (Neves et al. 2017). Det visar sig också genom 

att den yngre generationen i större utsträckning använder sig av sms än den äldre generationen 

(Bergvik & Wynn 2012; Cook et al. 2016; Furukawa & Driessnack 2013). Det kan ses som ett 

resultat av att yngre individer har lättare att adaptera sig till teknik (Bergvik & Wynn 2012) och 

inte behöver lika mycket stöttning och utbildning i hur digitala kommunikationsformer används 

(Furukawa & Driessnack 2013; Guo et al. 2017). Av de patienter, närstående och vårdpersonal som 

använder sig av digital kommunikation i hög utsträckning är majoriteten innehavare av en 

universitetsutbildning (Bergvik & Wynn 2012; Makarem & Antoun 2016). Kön är också en 

bidragande faktor, kvinnor använder sig mer frekvent av digitala kommunikationshjälpmedel än 

vad män gör, vilket visar sig i flera av artiklarna som användes i resultatet (Bergvik & Wynn 2012; 

Furukawa & Driessnack 2013; Guo et al. 2016; Guo et al. 2017; Makarem & Antoun 2016).  

Både patienter, närstående och vårdpersonal beskriver att möjligheten att uppnå frekvent kontakt 

och kommunikation underlättas av användandet av digitala kommunikationsformer (Andersson et 

al. 2016; Gordon et al. 2015; Guo et al. 2016; Guo et al 2017; Neves et al. 2017). Digital 

kommunikation beskrivs också som ett kostnadseffektivt hjälpmedel då långdistanssamtal mellan 

patient och närstående som är geografiskt åtskilda anses som dyra. På en palliativ enhet lyfts en 

annan möjlighet som skapas med hjälp av digitala kommunikationsformer. Det gör det möjligt för 

patienter som befinner i livets slutskede att få ta ett sista farväl till de som inte kan närvara (Guo et 

al. 2016).  

3.5 Användningsområde och funktion  

Det skiljer sig i patienter och vårdpersonalens uppfattning om vilken information som anses som 

aktuell att förmedla via digitala kommunikationsformer. Vårdpersonalen är positivt inställd till att 

förmedla labbsvar, medicinsk rådgivning och hälso-utbildande information. Patienter lokaliserade 

i hemmet delade inte samma positiva attityd till den formen av informationsöverföring, då de finner 

en oro över att inte förstå innehållet i exempelvis ett email (Makarem & Antoun 2016). 

Vårdpersonal och patienter är dock överens om att inte kommunicera via digitala hjälpmedel vid 

brådskande ärenden, då det kan vara svårt att återfå snabb återkoppling (Cook et al. 2016; Makarem 

& Antoun 2016). Vårdpersonal arbetande på sjukhus använder sig även av digitala 

kommunikationshjälpmedel för att kommunicera med patientens närstående som är geografiskt 

långt bort för att vidare inkludera dessa i patientens sjukvård. Det upplevs som en positiv aspekt 

då närstående upplevs som mindre oroliga om de blir uppdaterade om patientens sjukdomstillstånd 

(Gordon et. al 2015; Guo et al. 2016; Guo et al. 2017). 

En annan fördel med att använda digitala hjälpmedel är möjligheten att att söka information. 

Genom informationssökande vidgas patienternas kunskapsgrund vilket upplevs som en fördel för 

vårdpersonalen i deras samarbete med patienten. Partnerkspet mellan dom gynnas då patienten kan 

verka mer självständigt i de beslut som berör deras sjukvård. Det beskrivs av patienter som bland 

annat använder sig av stödforum för att få en utökad kunskapsgrund då det leder till positiva 

aspekter utifrån autonomi och livskvalitet (Lupiáñez-Villanueva et al. 2009). Digitala 

kommunikationsformer påverkar också relationen mellan patient och närstående då det möjliggör 

till att frekvent kontakt och kommunikation kan genomföras.  Det leder i sin tur till positiva fördelar 

för relationen mellan patient och närstående då relationen beskrivs utvecklas till mer djup och 

meningsfull (Neves et al. 2017). Avslutningsvis vill författarna dela med sig av ett citat från en av 
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resultatets artiklar. Citatet återspeglar användningen av digitala kommunikationsformer och dess 

funktion mellan patient och närstående.  

The other day at a birthday party, I was able to take lots of pictures and send 

it immediately, and then take one for myself, and I did quite a bit of that 

over the weekend [with the app]. A friend phoned the other day and she 

said, uh, you know: “How big is the place you’re living in now?” And so I 

said, “Well, I’ll send you a video. (Neves et al. 2017, s. 60). 
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4 DISKUSSION 

Syftet med litteratursammanställningen var att belysa digitala kommunikationsformer i förhållande 

till patient, närstående och vårdpersonal. Två frågeställningar formulerades utifrån hur digitala 

kommunikationshjälpmedel används och vad blir effekten av att använda sig av digitala 

kommunikationshjälpmedel. Utifrån databearbetningen framkom fem huvudkategorier som 

omfattas i resultatet (se Figur 2). 

4.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framgår det ett bekymmer utifrån sekretess och konfidentialitet. Det är något som stärks 

av Leahy et al. (2017) studie som har undersökt användandet av textmeddelanden, där både 

patienter och vårdpersonalen uttrycker sådan oro. Leahy et al. (2017) exemplifierar det med att 

beskriva att ett sms kan skickas till fel person där känslig information kan delas med andra än till 

den individen som sms:et är ämnat för. Det gör att digitala kommunikationshjälpmedel utgör en 

risk för att överträda offentlighet- och sekretesslagen (SFS 2009:400 kap. 7§ 1). Det stämmer även 

överens med studien genomförd av Girault et al. (2014), där patienter lyfter liknande oro utifrån 

sekretess och konfidentialitet. Trots det framgår det i resultatet att majoriteten av patienterna är 

positivt inställda till att använda digital kommunikation som ett hjälpmedel. En fråga som väcktes 

utifrån resultatet var hur kan det lösas. Det är något som uppmärksammas som ett av 

huvudproblemen med digitala kommunikationsformer efter att litteratursammanställningens 

resultat färdigställdes. Det ses som en en av utmaningarna för vidare implikation av hjälpmedlet 

inom hälso- och sjukvården. 

I studien av Leahy et al. (2017) framkommer det en potentiell lösning utifrån respekterande av 

sekretess och konfidentialitet. Vidare beskrivs det att patienter kan undertecknar ett 

samtyckesformulär där det tydliggörs vilken information som anses vara aktuell att förmedla via 

digitala kommunikationshjälpmedel. Leahy et al. (2017) förslag syftar till att ett samtyckesformulär 

undertecknas, då det kan skydda patienterna från att ta skada och utifrån organisationsnivå skulle 

det kunna verka som ett underlag. Samtyckesformuläret kan också ses som ett hjälpmedel till att 

inblandade parter kommer överens om vad som är acceptabelt att delge och vad som inte är det. 

Leahy et al. (2017) förslag identifierades som en eventuell lösning utifrån offentlighet- och 

sekretesslagen. I 25 kap. 1§ offentlighet- och sekretesslagen (SFS 2009:400) omtalas det att 

uppgifter om en individ får lämnas ut om det inte leder till skada eller men för den enskilde. Vidare 

diskussioner blir således hur ofta ett samtyckesformulär ska uppdateras för att respektera den 

enskildes rätt till att ändra åsikt. 

I resultatet framgår det att ålder och kön är två påverkande faktorer till användandet av digitala 

kommunikationshjälpmedel. Girault et al. (2014) kom fram till samma slutsats vad gäller att ålder 

och kön är två faktorer som påverkar i vilken utsträckning digitala kommunikationshjälpmedel 

används.  Det är något som identifieras som ett intressant fynd då det inte framgår på ett tydligt sätt 

varför kvinnor använder digitala hjälpmedel i större utsträckning än män. Vidare hade det varit ett 

aktuellt ämne att forska ytterligare kring. Varför är det skillnad utifrån kön? Den frågan lämnas 

dock obesvarad. Liff och Sheperd (2004) beskriver att både män och kvinnor använder sig av 

digitala kommunikationshjälpmedel i vardagen. Dock identifieras en skillnad utifrån kunskapsnivå. 

Män tenderar att uppleva sig mer kunnig inom digitala kommunikationshjälpmedel än vad kvinnor 

upplever sig vara. Liff och Sheperd (2004) beskriver vidare att kvinnor använder sig av digitala 

kommunikationsmedel oftare än vad män gör. Det är något som uppmärksammas som 

intresseväckande aspekt. Kan det vara så att kvinnor egentligen är mer kunniga än män men att de 

upplever sin egen förmåga annorlunda? eller upplever män sig generellt bättre på saker än vad de 
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egentligen är? det är något som reflekteras som en möjlig förklaring. Vad som är rätt eller fel vill 

dock inte författarna vidare benämna, då ytterligare kunskap av ämnet behövs. 

I resultatet anses en yngre individ ha lättare att anpassa sig till digitala kommunikationshjälpmedel 

än den äldre generationen. Det framgår också att den äldre individen inte använder sig av digital 

kommunikation i samma utsträckning då de upplever det som ett svårhanterligt. Det sågs som en 

eventuellt påverkande faktor, där dagens breda utbud av digitala kommunikationsformer 

diskuterades som en möjlig lösning. Det sågs som en lösning då det ger exempelvis den äldre 

individen möjlighet att använda sig av ett digitalt kommunikationshjälpmedel som passar utifrån 

individens förutsättningar och preferenser. Ett exempel på det skulle kunna vara en surfplatta. Den 

är större till ytan än vad en mobiltelefon är och den har inga små knappar. Det gör att bilden blir 

enklare att se och lättare att använda när små knappar upplevs som ett problem. Det anses som en 

positiv lösning på huruvida digitala kommunikationshjälpmedel inte ska upplevas som lika svåra 

för en äldre person att använda sig av. Det är dock viktigt att poängtera att upplevelsen är 

individbundet och bör respekteras då det finns individer som inte vill använda sig av digitala 

hjälpmedel. 

Resultatet visar att tidsbrist är en aspekt som kan påverka användandet av digitala 

kommunikationshjälpmedel. Leahy et al. (2017) beskriver hur sms kan vara ett användbart 

hjälpmedel för att lösa problem utifrån tidsbrist. Det lyfts som ett tidseffektivt hjälpmedel som 

patienter och vårdpersonal kan använda sig av då det går att svara när det passar individen själv, 

vilket är samma slutsats som framgår av resultatet. Leahy et al. (2017) fortsätter med sin förklaring 

av att sms kan föredras framför telefonsamtal, då sms inte upplevs som lika tidskrävande som att 

att återkomma till någon via ett telefonsamtal. En aspekt som lyfts utifrån resultatet är att digitala 

kommunikationshjälpmedel används till att dela med sig av känslor, upplevelser och inger ett ökat 

socialt stöd. Det är en aspekt som litteratursammanställningens författare upplever som aktuell att 

diskuteras vidare inom hälso- och sjukvården. Får den enskilde möjlighet att uttrycka sig så har det 

en positiv effekt på livskvaliteten. Kan då inte digitala kommunikationshjälpmedel ses som ett 

hjälpmedel för att påverka livskvaliteten i rätt riktning och verka utifrån ett hälsofrämjande 

perspektiv? 

Barakji et al. (2018) beskriver hur kommunikationen påverkar relationer, då de blir djupare och 

meningsfullare. Det berör relationen mellan patient ↔ närstående, patient ↔ vårdpersonal och 

vårdpersonal ↔ närstående. En slutsats som drogs av litteratursammanställningens resultat är att 

digitala kommunikationshjälpmedel kan vara ett verktyg för att generera effektiv kommunikation. 

Clavelle (2018) och SSF (2017) lyfter i sin tur hur effektiv kommunikation har en positiv inverkan 

på samarbetet mellan patient, vårdpersonal och närstående (Clavelle 2018; SSF 2017), vilket även 

är en slutsats som framgår i resultatet.  

I resultatet framkommer det att digitala kommunikationsformer verkar som ett hjälpmedel för att 

hantera de upplevelser, känslor och tankar som upplevs av både patient, närstående och 

vårdpersonal. Det är också ett hjälpmedel som underlättar förmågan att uttrycka sig och förmedla 

information oavsett lokalisation och tidpunkt. Det är något som identifieras som ett huvudfynd i 

resultatet, där digitala kommunikationsformer underlättar för kontinuerlig kontakt. Det påverkar i 

sin tur relationerna mellan patient och närstående positivt. Avslutningsvis vill författarna dra 

paralleller med Lenz et al. (1997) modell som står omnämnt i bakgrunden. Genom att använda sig 

av kommunikation kan Lenz et als. (1997) nyckelbegrepp beröras vilket står omnämnt som fysiska, 

psykiska, situations och påverkande faktorer i modellen. Digitala kommunikationshjälpmedel kan 

användas för att få en förståelse av patientens upplevelse. Genom att förstå upplevelsen kan 

vårdpersonalen i sin tur utöva anpassade interventioner utifrån patientens behov och närstående 

kan verka som ett psykiskt stöd. Effektiv kommunikation kan vidare underlätta för att identifiera 
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dimensionerna varaktighet, timing, kvalitet och intensitet i Lenz et al. (1997) modell. Utökade 

kunskaper om dimensionerna och påverkande faktorer leder till att upplevelsen kan identifieras 

utifrån ett flerdimensionellt perspektiv. Vårdpersonal och närstående får kunskap om hur 

upplevelsen påverkar patientens psykiska välmående men också hur det kan vara sammanlänkat 

med den fysiska faktorn. Om digitala kommunikationshjälpmedel och Lenz et al. (1997) modell 

integreras så kan både symtomets karaktär utvärderas såväl som det psykiska välmåendet. Det 

möjliggör att primära och sekundära symtom samt upplevelser kan lindras. 

Utifrån resultatet framkommer både för och nackdelar med digitala kommunikationsformer. 

Genom att diskutera forskningsområdet och lyfta aspekter som kan förbättra användandet av den 

digitala kommunikationen kan ämnet fortsätta att utvecklas och slutligen påverka hälso- och 

sjukvårdens användning till att gå framåt. 
 

4.2 Metoddiskussion 

Litteratursammanställningen har genomförts utifrån Polit och Tatano Becks (2017) nio steg för att 

bibehålla ett metodiskt arbetssätt under hela litteratursammanställningen. För att stärka 

litteratursammanställningens trovärdighet är alla nio steg tydligt beskrivet under rubriken metod, 

för att läsaren ska få en tydlig bild av hur arbetet har genomförts. Då forskningsområdet är relativt 

nytt, innebar det att författarna hade lite förförståelse av ämnet. Det ansågs som positiv aspekt då 

artiklarna inte tolkades på olika sätt utifrån olika nivåer av förkunskaper av digital kommunikation 

som forskningsområde.  

För att få en bättre bild av digital kommunikation innan litteratursammanställningens arbete 

påbörjades användes databasen Scopus för att få en första inblick av forskningsområde och om det 

var ett aktuellt ämne att formulera ett syfte av. Scopus ansågs som en relevant databas för att få en 

första inblick då den erbjuder en bred tidsskriftsintervall (Falagas et al. 2008). Databasen valdes 

slutligen att exklueras då det enbart genererade dubbletter utifrån de träffar som framkom i 

databaserna CINAHL och PubMed. Scopus var en värdefull databas att använda sig av för att återfå 

en förståelse av vilka sökord som eventuellt skulle vara användbara i vidare databassökning i 

CINAHL och PubMed. För att identifiera aktuella sökord lästes till en början artiklar i Scopus för 

att finna relevanta nyckelbegrepp utifrån litteratursammanställningens syfte. Sedan togs MeSH-

termer fram, enligt Polit och Tatano Beck (2017) är en MeSH-term en ämnesordlista där 

forskningsområdet samlas under. Det innebär att begrepp med liknande innebörd kommer att 

framkomma vid en sådan sökning. Ett problem som uppstod i arbetet att formulera relevanta sökord 

då ämnet var delvis outforskat. Det ledde till att det inte fanns tillräckligt med MeSH-termer att 

tillgå utifrån litteratursammanställningens syfte. Därför användes ett flertal fritexsökningar för att 

sedan kombinera dessa med MeSH-termer. Olika sökkombinationer som inte presenterades i Tabell 

1 och 2 var: long distance care, family caregiving, ICT, critically ill, technological communication, 

Information Management MH Assistive Technology. Dessa genererade dock inga relevanta träffar 

utifrån litteratursammanställningens syfte och valdes därför att exkluderas.  

I databaserna CINAHL och PubMed identifierades sju stycken sökord. De söktes i form av olika 

kombinationer i respektive databas för att systematiskt söka efter relevant material. Sökorden 

söktes med exakt samma major-headings och MeSH-termer med en viss skillnad då mobiltelefon 

benämndes som ”Cell Phone” i PubMed och som ”Cellular phone” i CINAHL. Detta påverkade 

dock inte sökningarna då begreppen hade samma innebörd. Begreppet e-hälsa skiljde sig också i 

databaserna, det benämndes som ”Telemedicine” i PubMed och som ”Telehealth” i CINAHL. 

Sökorden hade även här samma innebörd och ansågs därmed som relevanta. En aspekt som 
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ytterligare skilde databaserna CINAHL och PubMed åt är hur expanderande av sökningar 

genomfördes. Genom att expandera ämnesord framkommer även “smalare begrepp” till 

ämnesordet upp. Det betyder att artiklar som berör något av ämnesorden underbegreppen 

framkommer i sökningen. I CINAHL fylls expanderingen i manuellt, genom att fylla i rutan 

“explode” till skillnad i PubMed där det sker automatiskt. De sökord som söktes med hjälp av 

funktionen explode var “family och patients” (se Tabell 1 och 2). 

Under urval 1 i metoden och i Tabell ett och två, redovisades urval 1 i form av 1a och 1b. Det 

genomfördes för att göra det tydligare för läsaren samtidigt som granskning av titel och abstrakt 

bedömdes som två olika steg. Det innebar att stämde titeln överens med syftet så gick artikeln 

vidare från urval 1a till urval 1b, där abstrakt lästes igenom. Urval 1 valdes att presenterades på 

detta sätt då det uppmärksammades som ett förtydligande för läsaren att följa urvalsprocessen. 

Ett av inklusionskriterierna var Peer reviewed. Peer reviewed fanns inte som en avgränsning i 

PubMed men för att säkerställa att artiklarna hade genomgått en granskning av experter inom 

samma forskningsområde granskades den tidskrift som artikeln hade publicerats i. Strukturen på 

samtliga artiklar undersöktes även för att säkerställa att artiklarna innehöll alla delar ett 

vetenskapligt arbete ska omfattas av. Årtalet blev slutligen tio år (2009-2019), det bedömdes som 

relevant då digitala kommunikationshjälpmedel är ett relativt nytt ämne. Det innebar att antalet 

träffar blev för få om årsspannet minskade till fem år (2014-2019) vilket ansågs som ett icke 

trovärdigt resultat om för få artiklar skulle användas i litteratursammanställningens resultat. Ett 

annat inklusionskriterie som fastställdes var att artiklarna som användes till 

litteratursammanställningens resultat skulle ha genomgått en etisk granskning. Det fastställdes 

genom att läsa artiklarna i sin helhet och identifiera den del av artikeln där etiska överväganden 

presenteras. I några artiklar var det svårt att uppfatta om de genomgått en etisk granskning eller ej, 

för att säkerställa detta så identifierades tidskriften. På tidskriftens hemsida lokaliserades “author 

guidelines” för att se vad tidskriften hade för krav utifrån artikelns etik innan publicering. I 

litteratursammanställningen valdes det även att inkludera artiklar som berörde både öppenvård och 

slutenvård. Detta ansågs vara av vikt då ämnet var för nytt för att avgränsa det till en specifik 

kontext då det inte genererade ett tillräckligt antal artiklar.  

I enlighet med steg 5 i Polit och Tatano Beck (2017) nio steg (se Figur 1) granskades artiklarnas 

referenslistor. Genom detta tillvägagångssätt identifierades artikeln: The effect of psychosocial 

interventions delivered by telephone and videophone on quality of life in early-stage breast cancer 

survivors and their supportive partners”. Artikeln var återkommande i flera av referenslistor och 

var av relevans för litteratursammanställningens syfte. Artikeln framkom dock inte i någon av de 

olika sökkombinationerna som användes, vilket slutligen resulterade i att den söktes i form av en 

“manuell sökning” i databasen CINAHL. Utifrån det är författarna medvetna om att flera artiklar 

kan ha varit relevanta utifrån litteratursammanställningens syfte, men kan ha missats då de inte 

framkom i någon sökkombinationerna.  

I litteratursammanställningens resultat användes artiklar med olika metoder. Det ansågs som en 

positiv aspekt då det genererar ett resultat med olika tillvägagångssätt. Det innebar att de artiklar 

som använde sig av kvalitativ metod berörde ett forskningsområde på ett djupare plan, för att fånga 

förståelse och känslor av ett fenomen. De av kvantitativ metod upplevdes som mer konkreta då 

resultatet ofta innehöll ett stort antal deltagare där resultatet presenteras i olika tabeller. Artiklar av 

mixad metod använde sig både av kvantitativa och kvalitativa metod. Genom att inkludera artiklar 

med olika forskningsmetoder genererade det att resultatet skulle inge en hög tillförlitlighet och 

resultera i en bred bild av forskningsområdet. Det är något som också benämndes av Polit och 

Tatano Beck (2017) som en positiv aspekt. Det var dock inte ett krav innan 

litteratursammanställningens start.  
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4.3 Klinisk implikation 

Digitala kommunikationsformer leder till fördelar för patientens välmående, då digitala 

kommunikationsformer kan användas när behovet av stöttning behövs i situationer som kan 

innebära både fysiskt såväl som psykiskt lidande. Om digital kommunikation implementeras i 

hälso- och sjukvården kan det också leda till en minskad arbetsbörda då vårdpersonalen kan 

återkoppla till patienten när det passar utifrån arbetssituation. Digitala kommunikationsformer 

leder även till att effektiv kommunikation kan förmedlas mellan patient, närstående och 

vårdpersonal vilket påverkar till tryggare och säkrare vård. Genom att undervisa sjuksköterskor om 

digital kommunikation och dess fördelar och nackdelar kan implikationen av det inom hälso- och 

sjukvården utvecklas, och leda till positiva fördelar för dagens sjukvård.  

  

4.4 Förslag till vidare forskning 

Utifrån litteratursammanställningen resultat bör vidare forskning fokusera på hur sekretess och 

konfidentialitet kan upprätthållas och på så sätt optimera förutsättningarna för hur digital 

kommunikation skall kunna implementeras i större utsträckning inom hälso- och sjukvården. Ett 

annat förslag är att belysa andra former av digital kommunikation utöver de som har omnämnts i 

litteratursammanställningen (sms, email, webbsidor etc). Det finns bland annat bloggar, facebook 

och twitter. Vidare vore det intressant att se hur dessa används och om olika digitala 

kommunikationsformer används till att förmedla olika typer av känslor och upplevelser. Ett sista 

förslag är att titta på varför det är skillnad utifrån kön, varför använder kvinnor i större utsträckning 

sig av digitala kommunikationsformer.  

4.5 Slutsats 

Med hjälp av digitala kommunikationsformer kan närstående som är geografiskt åtskild från 

patienten inkludras i sjukvården. Det ger också patienten möjlighet till att ta ett sista farväl till de 

som inte kan närvara. Digitala kommunikationsformer används också som ett hjälpmedel för att 

återfå en bredare kunskapsgrund, vilket påverkar relationen mellan patient och vårdpersonal 

positivt. Utökad kunskap leder till andra fördelar för patienten då livskvaliteten gynnas och 

patienten kan verka mer självständigt i de beslut som berör sin sjukvård.  
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Huvudresultat 

 

Andersson et al.   

  

2016 

  

Sverige  

 

The experiences of working 

carers of older people 

regarding access to a web-

based family care support 

network offered by a 

municipality.  

Studiens syfte var att 

beskriva hur stödforumet a 

god place fungerar som 

stöd för närstående som 

vårdar en sjuk 

familjemedlem. 

 

Metod: Kvalitativ intervjustudie. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Datainsamling: Deskriptiv tvärsnittsstudie 

där data samlades in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Där stödforumet 

AGP stödjande effekt undersöktes. Datan 

analyserades sedan med innehållsanalys.  

Antal deltagare: 9 st kvinnor som 

balanserade arbete och vårdandet av 

närstående. Författarna hade som mål att både 

män och kvinnor skulle inkluderas, inget 

bortfall presenteras.  

Resultatet presenterades i form av tre 

teman och åtta kategorier. Tillgång till 

stödnätverket a good place genererande ett 

komplimenterande hjälpmedel för 

psykosocialt stöd vilket ledde till bättre 

förutsättning för att balansera vårdansvar 

och arbetsförpliktelser på ett bättre sätt. 

Anhöriga uppgav även att tillgång till a 

good place ledde till att de fick tillgång till 

ny kunskap och fick svar på frågor de hade 

till vårdpersonalen 

Författare, årtal, 

land 

Titel Syfte 

 

Metod 

 

Huvudresultat 

 

Badger  et al. 

  

2013 

  

USA 

The effect of psychosocial 

interventions delivered by 

telephone and videophone on 

quality of life in early-stage 

breast cancer survivors and 

their supportive partners. 

Undersöka effekten av två 

psykosociala 

interventioner för att 

förbättra livskvalité hos 

patienter med bröstcancer 

som fått sin diagnos inom 

ett år och deras närstående. 

Även se om effekten 

skiljde sig åt när 

interventionerna skedde via 

Metod: Kvantitativ. 

Urval: Icke slumpmässigt urval. 

Datainsamling: Datainsamling skedde över 

telefon men olika instrument för att mäta olika 

variabler hos deltagarna. Dessa mätningar 

skedde tre gånger under studiens tid. Alla 

mätinstrument analyserades med hjälpa av 

ANOVA. 

Antal Deltagare:208 inbjöds för att delta, 52 

deltagare inkluderades avslutningsvis deltog 

Interventionerna som förmedlades via 

videomedierad kommunikation ledde till 

ökat välmående, minskad ångest samt 

minskad depression. Telefonlevererade 

psykosociala interventioner ökade även 

livskvalitén hos personer med bröstcancer 

och deras närstående.  

 



 

  

video eller per telefon.  

 

40 personer i studien. Under studiens gång 

avled 1 person och 11 exkluderades på grund 

av bristande uppgifter. 

Författare, årtal, 

land 
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Metod 

 

Huvudresultat 

 

Bergvik & Wynn 

  

2012 

  

Norge  

The use of short message 

service (SMS) among 

hospitalized coronary 

patients.  

Syftet med studien var att 

undersöka om patienter 

inom slutenvården använde 

sms för att hålla kontakten 

med närstående under 

sjukhusvistelsen. 

Metod: Kvantitativ. 

Urval: Bekvämligheturval. 

Datainsamling: Frågeformulär delades ut till 

patienter som vårdats på ett norskt 

universitetssjukhus. Olika frågor som 

besvarades gällde demografi, livsstil, antal 

dagar på sjukhus, internetanvändning, mental 

påfrestning och kontakt med medpatienter. De 

olika frågorna mättes med olika instrument tex 

SCL10 och TIPI. 

Antal Deltagare: 700 deltagare erbjöds att 

delta i studien. Slutligen deltog 412 personer. 

Att använda sms inom hälso- och 

sjukvården innebar en rad praktiska 

fördelar, inklusive låga kostnader, inte 

störande för medpatienter. Sms användes i 

medel till stor utsträckning av majoritet av 

patienterna som var inneliggande på 

sjukhus. 

Författare, årtal, 

land 

Titel Syfte 

 

Metod 

 

Huvudresultat 

 

Cook et al. 

  

2016 

  

Kanada  

E-Mail communication 

practices and preferences 

among patients and providers 

in a large comprehensive 

cancer center. 

Syftet med studien var att 

undersöka i vilken 

utsträckning email 

användes av patienter och 

vårdpersonal på en 

onkologisk enhet.  

Metod: Kvantitativ. 

Urval: Konsekutivt urval. 

Datainsamling: Frågeformulär som bestod av 

18 multipartfrågor där demografi, digital 

läskunnighet och användandet av internet för 

hälsorelaterade behov bevarades. Datan 

analyserades sedan med multivariabel analys.  

Antal deltagare: 913 deltog i studien, av 

dessa var 833 patienter, resterande 80 var 

vårdpersonal. Inget bortfall redovisades. 

 

Email användes i högre utsträckning av 

patienter som var yngre, högutbildade och 

var av kvinnligt kön. Patienterna ansåg att 

email var ett aktuellt 

kommunikationshjälpmedel inom hälso- 

och sjukvården. Det fanns dock 

skiljaktigheter angående vad vårdpersonal 

och patienterna ville förmedla med hjälp 

av email.  



 

  

Författare, årtal, 

land 

Titel Syfte 

 

Metod 

 

Huvudresultat 

 

Furukawa & 

Driessnack 

  

2013 

  

Japan 

Video-Mediated 

Communication to support 

Distans Family 

Connectedness 

Studien syftade till att 

undersöka hur VMC 

(video-medierad 

kommunikation) användes 

för att minska känslan av 

att vara geografiskt 

åtskilda.  

Metod: Mixad metod. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Datainsamling: Deltagarna fick svara på en 

online undersökning som innehöll både öppna 

och stängda frågor angående VMC-

användning och VMC-upplevelser. Familjens 

funktion/relation mättes med hjälp av 

APGAR. Den kvalitativa datan analyserades 

sedan med hjälp av en innehållsanalys. 

Antal Deltagare: 341deltog i studien, dessa 

var både patienter och närstående. Inga 

deltagare föll bort under studiens gång. 

I studien framkom det att deltagarna var 

positiva inställda till att använda VMC för 

att känna sig nära trots geografiska 

skiljaktigheter. Kontinuerlig 

kommunikation ledde även till minskad 

stress hos närstående.  

 

Författare, årtal, 

land 

Titel Syfte 

 

Metod 

 

Huvudresultat 

 

Gordon et al. 

  

2015 

  

USA  

Digital mobile technology 

facilitates HIPAA-sensitive 

perioperative messaging 

improves physician-patient 

communication and 

streamlines patient care.  

Syftet var att undersöka om 

appen MDconnectME 

kunde generera en positiv 

effekt hos närstående vid 

omedelbar delning av 

perioperativ 

informationsdelning. 

Metod: Kvantitativ metod. 

Urval: Bekvämlighets urval. 

Datainsamling: Multicenterstudie som 

använde sig av online baserat frågeformulär 

där deltagarna fick svara om upplevelsen av 

kommunikationsformen 

Antal Deltagare: 423 bjöds in för att delta 313 

deltog detta var patienter, närstående och 

vårdpersonal.  

 

 

 

 

 

 

 

Patienter, närstående och vårdpersonal 

ansåg att MDconnectMe var ett 

användbart kommunikationshjälpmedel 

Baserat på det positiva resultatet drogs 

slutsatsen att mobila digitala 

kommunikationsplattformar representerar 

ett sätt att utnyttja sociala mediers kraft för 

att förbättra patientvården 



 

  

Författare, årtal, 

land 

Titel Syfte 

 

Metod 

 

Huvudresultat 

 

Guo et al. 

  

2016 

  

Kanada  

Keep in touch (KIT): 

Perspectives on introducing 

internet-based 

communication and 

information technologies in 

palliative care.  

Studiens syfte var att 

implementera 

internetbaserad 

kommunikation inom 

palliativ vård. För att 

vidare undersöka patienters 

och närståendes perspektiv 

av internetbaserad 

kommunikation 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Datainsamling: Materialet samlades in med 

hjälp av fokusgrupper, intervjuer samt 

konsultationer. Det analyserades sedan med 

hjälp av en innehållsanalys för att identifiera 

teman, likheter och skillnader utifrån 

deltagarnas perspektiv. Datan analyserades 

med hjälp av innehållsanalys. 

Antal Deltagare: Det deltog sammanlagt 53 

personer i studien.  Av dessa var 2 patienter 7 

närstående och 29 vårdpersonal, resterande 

deltagare utgjordes av, 8 IT-experter och 7 

administratörer. Inget bortfall redovisades  

Genom att använda sig av internetbaserad 

kommunikation resulterade det i positiva 

aspekter utifrån livskvalité. Patienter och 

närstående upplevde få nackdelar med att 

använda sig av digital kommunikation. 

Däremot lyfte vårdpersonalen bekymmer 

utifrån ökad arbetsbelastning och 

ekonomiska påföljder. Det framkom även 

oro utifrån sekretess och konfidentialitet. 

Dock ansågs digital kommunikation som 

ett användbart hjälpmedel.  

 

Författare, årtal, 

land 

Titel Syfte 

 

Metod 

 

Huvudresultat 

 

Guo et al. 

  

2017 

  

Kanada  

Keep in touch (KIT): 

Feasibility of using internet-

based communication and 

information technology in 

palliative care.  

Studiens syfte var att 

undersöka möjligheten att 

införa internetbaserad 

kommunikation och 

informationsteknologi hos 

patienter och närstående 

som vårdades inom 

palliativ vård 

Metod: Mixad metod. 

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: De använde sig av en 

tvärsnittsstudie där både kvalitativa och 

kvantitativa data samlades in. Deltagarna 

rekryterades från en palliativ vårdenhet via 

email. Den kvantitativa informationen 

analyserades sedan med hjälp av 

mätinstrumentet SPSS 22. Den kvalitativa 

datan analyserades med innehållsanalys. 

Antal Deltagare: Sammanlagt deltog 65 

individer i studie av dessa var det 13 patienter, 

38 närstående och 14 vårdgivare. 

 

KIT ledde till en lugnande effekt hos både 

patienter och närstående. Det användes 

bland annat till underhållning och för att 

upprätthålla kontinuerlig kommunikation. 

Digitala kommunikationshjälpmedel 

resulterade även i att närstående kunde 

involveras i patientens sjukvård då 

geografiska skiljaktigheter annars 

identifierades som ett hinder.  

 



 

  

Författare, årtal, 

land 

Titel Syfte 

 

Metod 

 

Huvudresultat 

 

Lupiáñez-Villanueva 

et al. 

  

2009 

  

Spanien  

 

Opportunities and challenges 

of web 2.0 within the health 

care systems: an empirical 

exploration. 

 

Syftet var att undersöka 

möjligheter och 

utmaningar med web 2.0 

inom hälso- och sjukvården 

för att vidare identifiera 

eventuella problem.   

Metod: Kvantitativ. 

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: Ett frågeformulär delades ut 

till vårdpersonalen med hjälp av email till 

sjuksköterskor, läkare, apotekare och till olika 

stödgrupper för patienter. Empiriskdata 

samlades även in från 1045 internetsidor. 

Antal Deltagare: Sammanlagt deltog 51 

patienter från olika stödgrupper och 1086 

sjuksköterskor.  1045 websidor undersöktes 

även för se vilka generella kontaktuppgifter 

som lämnades ut 

Resultatet visade att social interaktion, 

inom hälso-och sjukvården är bristfällig. 

De kommunikationshjälpmedel som fanns 

tillgängliga var inte professionellt 

utvecklade och var inte anpassade att 

kommunicera hälsorelaterad information. 

Det saknades även forum där interaktion 

mellan vårdpersonal och patienter kunde 

ske. 

Författare, årtal, 

land 

Titel Syfte 

 

Metod 

 

Huvudresultat 

 

Makarem & Antoun, 

  

2016 

  

  

Libanon 

Email communication in a 

developing country: different 

family physician and patient 

perspectives. 

Studien syftade till att 

undersöka de barriärer och 

inställningen till att 

använda email inom hälso- 

och sjukvården i Libanon.  

 

Metod: Kvantitativ. 

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: Patienterna rekryterades via 

muntlig inbjudan och vårdpersonalen inbjöds 

genom att frågeformulär på arbetsplatsen. De 

frågor som berördes var utifrån demografi, 

hälsostatus och internet/email tillgång. 

Grupperna jämfördes sedan med hjälp av 

fischer’s exact test och chi-square test. De 

statiska skillnaderna analyserade sedan med 

hjälp av SPSS version 19. 

Antal Deltagare: 500 patienter deltog av 

vårdpersonalen var det 39 st som slutförde 

studien. 

 

Patienter och vårdpersonal ansåg i hög 

uträckning att email var ett användbart 

kommunikations hjälpmedel. Trots de var 

det få patienter som använt sig av email 

för att kommunicera med hälso- och 

sjukvården. Det fanns även skiljaktigheter 

i vilket typ av information som skulle 

förmedlas med hjälp av email. Flertalet 

patienter ansåg att brådskande ärenden var 

aktuellt att kommunicera via email.  



 

  

Författare, årtal, 

land 

Titel Syfte 

 

Metod 

 

Huvudresultat 

 

Neves  et al. 

  

2017 

  

Kanada  

Can Digital Technology 

Enhance Social 

Connectedness Among Older 

Adults? A Feasibility Study.  

Syftet var att undersöka om 

digital kommunikation 

kunde minska social 

isolation och ensamhet hos 

äldre vuxna boende på ett 

ålderdomshem.  

Metod: Kvalitativ. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 

med både de äldre på äldreboendet och dess 

närstående. Intervjuerna transkripterades 

sedan och kodades sedan oberoende. För att 

analysera datan användes sedan ett Freidman 

test. 

Antal Deltagare: Vid studiens start var det 

totalt 13 deltagare. Under studiens gång 

exkluderades en patient på grund av bristande 

intresse vilket slutligen ledde till 12 deltagare.  

Patienterna kommunicerade med sina 

närstående via en app under tre månader. 

Det ledde till att relationen mellan dom 

utvecklades i en positiv riktning och de 

deltagare som bodde lågt ifrån varandra 

kunde kommunicera mer frekvent än 

tidigare. Appen innebär även ett mer 

kostnadseffektivt alternativ tillskillnad 

från dyra telefonsamtal.  
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