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Sammanfattning  
 
Bakgrund: eHälsa ses av politiska beslutsfattare som ett verktyg för att stärka individens 
ställning och effektivisera vården. Med eHälsa ska individen ges möjlighet att via internet på 
olika sätt kommunicera med vården genom så kallade eHälsotjänster. En växande grupp 
äldre, många med begränsad vana av internet, förväntas ta del av eHälsa och eHälsotjänster.  
Syfte: Syftet med studien var att undersöka äldre personers erfarenhet och syn på eHälsa. 
Metod: Data insamlades via två semistrukturerade intervjuer med fokusgrupper. Elva 
deltagare som uppnått ålderspension deltog i studien. Insamlad data analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 
Resultat: Det mest framträdande resultatet var ett uttryck av otrygghet relaterad till eHälsa. 
Deltagarna uttryckte en osäkerhet inför det praktiska användandet i relation till den egna 
kunskapen samt vem som skulle ge tekniskt stöd och handledning. Resultatet visade även på 
en osäkerhet om vad begreppet eHälsa innefattar och en rädsla för att de fysiska mötena med 
vården kommer att minska till förmån för eHälsotjänster. De positiva erfarenheterna av 
eHälsa rörde främst möjligheten att ta del av patientjournalen och tjänster som gör det enklare 
att komma i kontakt med vården. 
Slutsats: Genom att använda äldres erfarenheter och syn på eHälsa vid utformning av 
eHälsotjänster, kan eHälsa bli en naturlig del av den traditionella vården och öka delaktighet 
och autonomi för äldre. 
 
Nyckelord: eHälsa, fokusgrupper, innehållsanalys, internetanvändning, äldre. 
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Abstract  
 
Background: eHealth is seen by policymakers as a tool to strengthen the patient position and 
streamline healthcare. With eHealth, patients will have the option to, via Internet, in different 
ways communicate with health care. A growing population of elderly, many with limited 
experience of internet use, are expected to take part in eHealth. 
Aims: The aim of the study was to examine elderlies experience and view on eHealth. 
Method: Data was collected through two semi-structured focus group interviews. Eleven 
participants who had reached retirement participated in the study. Collected data was 
analyzed using qualitative content analysis with inductive approach.  
Result: The most prominent of the results was a sense of insecurity related to eHealth. 
Several participants expressed uncertainty about the practical use in relation to their own 
knowledge and who would provide technical support and guidance. The results also reflected 
a sense of uncertainty towards what the term eHealth includes in addition to a fear that the 
physical contact with healthcare will be cut back in favor of eHealth services. Positive 
experiences of eHealth mainly concerned the opportunity to take part of their patient record 
and services that made it easier to get in contact with health care in general. 
Conclusions: By using elderlies experience and their view on eHealth in the design of 
eHealth services, eHealth can become a natural part of the traditional care and increase 
participation and autonomy for the elderly. 
 
Keywords: content analysis, eHealth, elderly, focus groups, internet use. 
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Inledning 
eHälsa utvecklas och implementeras i vården för att öka individens delaktighet och möjlighet 

att interagera med hälso- och sjukvården (Center för eHälsa i samverkan [CeHis], 2011). 

CeHis (2011) menar vidare att oberoende av tid och plats så bör individen få kontakt med 

vården och kunna genomföra ärenden på ett mer självständigt sätt. Detta ska enligt CeHis 

(2011) leda till att individen får en personcentrerad vård och effektiviserar vårdens resurser. 

Detta är kortfattat det politiska målet för den handlingsplan som finns rörande nationell 

eHälsa, en plan som sträcker sig fram till 2018 (Center för eHälsa i samverkan CeHis, 2012). 

Hur den äldre individen uppfattar att dagens eHälsa är individuellt anpassad och leder till 

personcentrering och delaktighet ifrån den äldres perspektiv, är viktig kunskap för 

äldrespecialistsjuksköterskor, då de ansvarar för implementering och handledning av ny 

kunskap och den information äldre individer får rörande egenvård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012).  

Bakgrund 
I Nationell eHälsa (2010) så konkretiserar och belyser Socialdepartement den vision och 

målsättning som finns gällande eHälsa på nationell nivå. I den framtagna strategin framgår 

det att anhöriga, brukare, patient och invånare ska kunna ta del av information om vård, 

omsorg och hälsa samt ha tillgång till dokumentation från sina tidigare vårdkontakter på ett 

kvalitetssäkrat och lätt sätt (ibid.). Interaktiva eHälsotjänster och individanpassad service ska 

erbjudas till individen så att ett självbestämmande och en ökad delaktighet i större grad 

tillämpas (ibid.). Europeiska Unionens vision (Europeiska kommissionen, 2016) för eHälsa är 

att via eHälsotjänster öka tillgängligheten till nödvändig information för individen, göra 

eHälsotjänster mer brukarvänligare och effektivare samt leverera kvalitetssäker eHälsa 

(ibid.). Visionen gällande eHälsa på nationell nivå avser att tillfredsställa individens 

önskemål och behov av en garanterad kontinuitet mellan olika instanser, aktörer och 

huvudmän (Nationell eHälsa, 2010). Detta skall göras genom att avlägsna organisatoriska 

barriärer, för att skapa bättre samverkan och bättre förutsättningar för beslutsfattare att kunna 

utveckla och planera vård och omsorg (ibid.). Vidare menar Nationell eHälsa (2010) att 

personal inom hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda relevanta insatser av hög kvalitet och 

individen ska på ett enkelt och säkert sätt kunna ta del av aktuell och relevant information. 
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CeHis (2011) skriver att det finns beräkningar i Stockholms läns landsting på ett ökat 

vårdbehov med 50 procent de närmaste tjugo åren, vilket även kan ses i andra landsting. 

Detta medför enligt CeHis (2011) att hälso- och sjukvården måste effektiviseras för att hinna 

med att kommunicera, behandla och undersöka fler patienter än i dag då resurserna troligtvis 

inte kommer att följa det ökade vårdbehovet i lika stor utsträckning (ibid.). Samtidigt finns 

det större krav från invånarna på ökad tillgänglighet och relevant vård. Ett sätt att möta detta 

ökade behov och krav är genom eHälsotjänster. Alla invånare har rätt att förvänta sig att 

utveckling av eHälsotjänster sker effektivt och snabbt (ibid.). Det kommunala och 

landstingsägda bolaget Inera AB har fått till uppdrag att koordinera regionerna och 

landstingens gemensamma eHälsoarbete. Inera AB har även i uppdrag att ta fram 

eHälsotjänster för att underlätta för beslutsfattare, vård- och omsorgspersonal och invånare 

(ibid.). 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) skriver att det finns en målsättning från vårdpolitiskt 

håll att individen tar ett större ansvar för den egna hälsan och vården (ibid.). 

Idag kan individen, utan fysisk närvaro eller samtal, komma i kontakt med vården via digitala 

kommunikationsvägar (1177 Vårdguiden, 2015). 1177 Vårdguiden (2015) erbjuder individen 

eTjänster som att läsa personliga meddelanden, genomföra vårdärenden och kontakt med 

vården på ett säkert sätt. De eHälsotjänster som finns tillgängliga idag för invånaren är 

exempelvis förnyelse av recept, begära intyg, förnya hjälpmedel, beställa tid, av- eller 

omboka tid, ta del av provsvar och ställa fråga till en sjuksköterska- dock i varierande 

utsträckning och beroende på vart individen är folkbokförd i Sverige (ibid.). En 

statistiksammanställning gjord av Inera (2016b), från år 2015 och hemsidan 1177 

Vårdguiden, visar bland annat på 750 981 stycken genomförda receptförnyelser, 309 887 

stycken tidsbeställningar, 7542 stycken intygsbegäran, 299 688 stycken av/ombokningar och 

29 883 stycken rådgivningsärenden (ibid.). CeHis (2012) skriver att det finns ett mål om att 

minst 80 procent av användarna av ”Mina eHälsotjänster” ska känna sig mer delaktiga i sin 

egen vård än tidigare. De uppgifter som individen eftersöker om sig själv ska även kunna 

anpassas utefter det som passar individen bäst (ibid.).  
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Begreppen eHälsa och eHälsotjänst 
World Health Organization (2016) beskriver eHälsa som användandet av informations- och 

kommunikationsteknik för en bättre hälsa. Användandet kan ske genom att exempelvis 

bedriva forskning, utbilda vårdpersonal och behandla patienter (ibid.). Europeiska 

kommissionen (2016) skriver att eHälsa kan bidra till ökad tillgänglighet och kvalitet samt en 

optimering av hälso- och sjukvården. Europeiska kommissionen (2016) skriver vidare att 

eHälsa innefattar bland annat utbyte av information mellan vårdgivare och patient. Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) skriver att begreppet eHälsa tillämpas i stället för 

omvårdnadsinformatik. Anledningen till denna benämning är att fokus ska vara på hälsa som 

effekten av omvårdnaden med hjälp av digital teknik. Relationen och mötet mellan patienten 

och sjuksköterskan är det centrala för en personcentrerad vård. Här ska eHälsa ligga till grund 

som ett verktyg för att främja och stärka detta förhållningssätt i en framtida vård (ibid.).  

Oh, Rizo, Enkin och Jadad (2005) hävdar i sin översiktsstudie att eHälsa omfattar flera 

olikartade begrepp, däribland teknik och hälsa. Tekniken kan ses som ett verktyg som 

möjliggör vissa funktioner, service och processer. Teknik kan även vara ett hjälpmedel för att 

underlätta, utöka och stärka de mänskliga aktiviteterna (ibid.). Ordet hälsa uttrycktes mer som 

en process snarare än som ett resultat. Vidare framkom ingen klar enighet om vad ordet hälsa 

i detta kontext innebär. En gemensam nämnare som framkom i översiktsstudien var att 

eHälsa präglades av en optimism där ord som effektivitet, förbättring och fördelar var 

återkommande (ibid.). 

 

Invånartjänster är ett annat begrepp som existerar och används och är synonymt med 

eHälsotjänster (Inera, 2016a). Inera (2016a) menar att invånartjänster är det samma som 

eHälsotjänster, det vill säga riktade till invånare med syfte att ge stöd till patienter och 

närstående samt för de individer som är intresserade av hälsa (ibid.). eHälsotjänster ämnar 

även vara tillgängliga dygnet runt och ska vara lättanvända och säkra. Syftet med 

eHälsotjänster är att uppnå en förbättrad livskvalitet och hälsa för individen genom att 

leverera kvalitetssäkrad information och effektiva verktyg för att administrera sin egen hälsa 

och vård (ibid.).  

 

I denna studie är avsikten att använda sig av begreppet eHälsotjänster, detta med anledning 

av att eHälsotjänster är det mest återkommande begreppet i nationella rapporter och 

dokument.  
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Den äldre människan 
Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson och Sjöbeck (2000) hävdar att begreppet ”äldre” 

dagligen används utan en klar och tydlig definition på vad det egentligen innebär att vara 

äldre. När Romøren (2010) använder begreppet äldre så avser det personer över 65 år. 

Begreppet äldre kan enligt Dehlin et al. (2000) beskrivas utifrån ett kronologiskt perspektiv, 

det vill säga en människas ålder är de antal år människan har levt. Dock så ger detta inte 

någon bild av människans funktionsförmåga (ibid.). Dehlin och Rundgren (2014) skriver att 

en persons åldrande påverkas av alla livets skeden och nämner tre typer av åldrande; 

biologiskt, socialt och psykologiskt. Ingen av dessa åldersteorier kan enskilt klarlägga 

åldrandet, samtidigt som ingen teori helt heller kan avfärdas. Det biologiska åldrandet är 

enligt Dehlin och Rundgren (2014) och Romøren (2010) en biologisk process och en naturlig 

del av livet vilket påverkar alla kroppens organ. Genom den biologiska åldrandeteorin går det 

inte att peka på en viss tidpunkt där människan går från ung till gammal, detta med anledning 

av att åldrandet är en pågående process. Romøren (2010) skriver att det sociala åldrandet 

innefattar de ändrade sociala roller som kommer med en stigande ålder, vilket främst avser 

rollen i familje- och arbetslivet. Dehlin och Rundgren (2014) skriver att det sociala åldrandet 

kan medföra vissa negativa konsekvenser som exempelvis en rollförlust efter pensionering, 

ett mindre socialt nätverk och en känsla av utanförskap i samhället. Dehlin och Rundgren 

(2014) hävdar att äldre generellt sett har sämre välfärd än resten av invånarna och pekar 

främst på faktorer som inkomst, oro för att utsättas för våld, sociala relationer, hälsa och 

politiska resurser. Kulturell-, social- och fysisk aktivitet är även lägst bland de pensionärer 

med minst inkomst (ibid.). Det psykologiska åldrandet är enligt Dehlin och Rundgren (2014) 

och Romøren (2010) de förändringar i olika psykiska förmågor så som minnesförmågan och 

den intellektuella förmågan, personlighet, intelligens samt förmågan att lösa problem och att 

lära sig nya saker. Vidare skriver Dehlin och Rundgren (2014) att sjukdomar, miljöfaktorer 

som exempelvis yrke och utbildning samt det biologiska åldrandet påverkar den psykiska 

utvecklingen.  

 

En viktig faktor som kan ses i moderna samhällen är när antalet äldre i befolkningen stiger 

(Romøren, 2010). I en undersökning från Folkhälsomyndigheten (2016) gällande 

levnadsförhållanden på äldre över 65 år i Sverige så har andelen som anser sig ha bra eller 

mycket bra hälsa ökat. Bland kvinnor är det främst yngre pensionärer som uppgett en bättre 
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hälsa medan männen genomgående uppger en förbättring av det generella hälsotillståndet. 

Generellt sätt över befolkningen så uppger män bättre hälsa än kvinnor (ibid.). 

 

Utifrån statistik från Statistiska Centralbyrån (2016a) så har antalet äldre människor i Sverige 

ökat de senaste sextio åren. Från mitten av 1900-talet fram till år 2015 så ökade antalet äldre 

personer över 65 år från 10.2 procent till 19.8 procent. De flesta prognoser tyder på att antalet 

äldre över 65 år kommer fortsätta öka (Statistiska Centralbyrån, 2016b). Enligt beräkningar 

och prognoser kommer siffran år 2060 vara 24.82 procent (ibid.). Den ökade andelen äldre  

av befolkningen kommer enligt Socialstyrelsen (2009) att ställa stora krav på hälso- och 

sjukvården och inte minst äldreomsorgen. Genom att äldre människor upptar cirka 50 procent 

av vårdplatserna inom slutenvården samt är den enskilt största gruppen mottagare av 

landstingens och kommunernas vård och omsorgsinsatser så kommer det ställas krav på 

större effektivitet inom vård- och omsorgen (ibid.). 

 

I denna studie är avsikten att använda benämningen äldre, mer definierat som människor som 

uppnått 65 år och ålderspension. 

 

Äldre och teknikanvändning 
I Gonzalez, Ramırez och Viadels (2012) studie från Spanien, med människor i åldern 55-91 

år och i Magnusson, Hanson, och Borgs (2004) litteraturöversiktsstudie så framkom det att 

användandet av ny teknik av den äldre populationen är att betrakta som viktig för den äldres 

integration i samhället och en betydelsefull faktor för att uppnå ett aktivt åldrande. I Mitzner, 

Boron, Fausset, Adams, Charness, Czaja, Dijkstra, Fisk, Rogers och Sharit (2010) 

amerikanska studie framkom det att teknikanvändning bland äldre kan leda till ökad 

självständighet, vilket sedermera kan generera en ökad livskvalitet.  

 

Findahls (2010; 2015) rapporter som inkluderar personer över 66 år, visar att tillgången till 

internet bland äldre har ökat markant mellan åren 1995- 2014. I Findahls (2015) senaste 

sammanställning från åren 2011 till 2014 så har det skett en ökning från 78 procent till 88 

procent (åldern 66-75 år) och för de äldre över 75 år så har det gått från 39 procent till 47 

procent. Dessa siffror har med stor sannolikhet, enligt Statistiska Centralbyråns (2014) 

prognos, stigit sedan dess. Findahls (2015) sammanställning visar dock att en ökad tillgång 

till internet inte är detsamma som ett ökat användande av internet, exempel på detta kan 
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främst ses bland de äldre över 75 år. Mellan åren 2011-2014 så har siffran gällande de som 

någon gång använt internet ökat från 32 procent till 34 procent, det vill säga en 2 procentig 

ökning. I motsvarande mätning för de äldre i åldrarna 66-75 år var det en ökning från 67 

procent till 79 procent, det vill säga en 12 procentig ökning (ibid.).  

 

Findahl (2015) skriver att det finns vissa faktorer som inverkar på internetanvändandet bland 

äldre. Yrkesbakgrund, utbildning och inkomst har stor betydelse och dessa faktorer har större 

betydelse i takt med ökad ålder. Findahl (2015) visar att de flesta i ålderskategorin över 75 år 

endast hade en folk-/grundskola som högsta utbildningsnivå och i denna kategori hade 22 

procent tillgång till internet. Detta går att jämföra med 60 procent bland de som hade nått en 

akademisk nivå i form av högskola eller högre. I Findahls (2015) rapport så presenterades 

även de främsta orsakerna till att en äldre individ inte har internet. Den främsta orsaken var 

ett ”bristande intresse” (63 procent av de svarande) följt av ”krånglig teknik” (23 procent). 

De funktionsproblem som främst försvårade internetanvändandet var synproblem (58 

procent) och motorikproblem (16 procent) (ibid.). 

 

Findahl (2015) visar i sin rapport att hälften av de tillfrågade i åldrarna 66-75 år inte känner 

sig delaktiga i informationssamhället, motsvarande siffra för de över 75 år är 81 procent. 

Mitzner et al. (2010) skriver att användbarhet och användarvänlighet är viktiga faktorer för 

att få till en teknikacceptans bland äldre. Vidare skriver Mitzner et al. (2010) att praktisk 

träning och utbildning är viktigt för att få den äldre att se de positiva fördelarna med att 

tillämpa teknik. 

 

Vidare i Findahls (2015) rapport går det att läsa i vilken utsträckning äldre hade tillgång till 

en surfplatta. De siffror som framkom visade att 30 procent i åldern 66-75 år och 8 procent i 

åldern 76 år och äldre hade tillgång till en surfplatta. Gällande informationssökning på 

internet bland de äldre som använde internet så uppgav 38 procent i åldern 66-75 år och 12 

procent i åldern 76 år och äldre att de någon gång sökt information om hälsa och medicin 

(ibid.).  

 

I åldrarna 65-74 år så uppgav 4 procent att det inte hade internet hemma på grund av att de 

hade tillgång till internet någon annanstans. På samma fråga, men i åldrarna 75-85 år, så var 

siffran 7 procent (ibid.). 
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I Lunde Husebø och Storms (2014) översiktsstudie redogörs några hinder som kan finnas vid 

ett teknikinförande bland äldre. Hinder som framkom var bland annat bristande intresse för 

teknikanvändning och en rädsla för höga kostnader i samband med införande av teknik i 

hemmet, vilket samstämmer med Findahl´s (2015) rapport. 

 

Tidigare forskning och projekt om eHälsa och eHälsotjänster 
I en brittisk studie av Flynn, Gregory, Makki och Gabba (2009) så framkom en rad positiva 

möjligheter med att tillämpa eTjänster. Några exempel som patienter såg som positiva var 

bland annat elektroniska journaler, elektroniska recept och att kunna ge betyg på internet 

(ibid.). Det som uppfattades positivt med elektroniska journaler var patientens möjligheter att 

själv upptäcka fel i vårdens journalföring och få dessa korrigerade. Gällande införande av 

elektroniska recept så upplevdes det positivt gällande tidsbesparing (ibid.). Att kunna lämna 

betyg och klagomål på vården och läkare sågs som positivt av deltagarna i studien samt att 

kunna ta del av läkarens CV, framgångar/misslyckanden, statistik och kompetensområde. 

Något som ansågs mindre positivt var om kontakten med läkaren skulle skötas via e-post, det 

framkom istället att kontakten helst skulle ske via verbal kommunikation (ibid.). I Hou och 

Hous (2014) taiwanesiska studier, med deltagare bestående av arbetande människor i åldrarna 

40-64 år, framkom att de fem mest föredragna kommunikationsvägarna för att tillhandahåll 

eHälsa var genom webblänkar, nedladdningsbar information, erfarenhetsutbyte, e-post samt 

genom videos. Sammantaget framkom det att e-post och internetsökning var de populäraste 

online-aktiviteterna (ibid.). Lunde Husebø och Storm (2014) hävdar att det kan uppstå en 

rädsla för att den äldre individen förlorar sin självständighet i samband med åldrandet. 

Genom användandet av teknik i hemmet så skulle den äldres upplevelse av beroende till 

andra människor minska, det vill säga den sociala isoleringen minskar och den sociala 

integrationen ökar. För att påvisa en av teknikens fördelar så menar Lunde Husebø och Storm 

(2014) att realtidsvideokommunikation i patientens hem kan reducerade sjukhusvistelser. 

Vidare framgick det av studien att teknik i hemmet var något patienterna upplevde som tryggt 

och säkert, men patienterna uttryckte samtidigt en rädsla att förlora den fysiska och 

mänskliga kontakten med sin vårdgivare. I Skär och Söderbergs (2011) studie med patienter 

med en kronisk sjukdom, boende hemma, så framkom det att kommunikation via digitala 

medel med distriktsköterskan i många avseende var positivt. Fördelar som sågs bland 

deltagarna var att kommunikationen kunde ske när som på dygnets timmar och vart som 

(ibid.). De nackdelar som deltagarna uttryckte var de tekniska problemen och att möjligheten 



11 
 

till att utveckla en personlig relation till distriktsköterskan begränsades. Att de fysiska mötena 

blev färre var något distriktsköterskorna även uttryckte (ibid.). Flynn et al. (2009) och Hou 

och Hous (2014) anser att det krävs mer studier på olika patientgruppers attityder och 

beteende i användandet av patientrelaterade eHälsotjänster. Detta för att kunna bygga en 

grund för hur framtidens eHälsotjänster ska kunna möta individens och samhällets krav. 

 

Ett tidigare projekt gällande eHälsa på lokal nivå (landstinget Blekinge) var Syster Gudrun. 

Albinsson och Arnesson (2011) skriver att syftet med Landstinget Blekinges treåriga projekt 

var att undersöka i vilken utsträckning, genom tillämpning av modern teknik, hälso- och 

sjukvården kan bli mer tillgänglig utan nedsatt kvalitet för individen. Detta samtidigt som 

vården skulle effektiviseras (ibid.). Några av de positiva effekter som framkom från projektet 

var bland annat; kompetens- och kunskapsutveckling för projektdeltagarna samt vård- och 

omsorgspersonalens delaktighet vid utveckling av vissa delprojekt. De mindre positiva 

effekterna som framkom var; brukare samt vård- och omsorgspersonal har inte varit delaktiga 

vid projektutvecklingen, projektet har inte varit väl förankrat inom vård-och omsorgen samt 

landstingsledningen (ibid.).  

 

Problematisering 
För att vinsterna med eHälsa ska komma äldre till godo så bör eHälsotjänsterna vara 

utformade och implementerade på ett sätt så att den äldre individen efter sin förförståelse och 

förmåga känner motivation och möjlighet att delta (Scandurra & Sjölander, 2013). Det kräver 

enligt Scandurra och Sjölander (2013) kunskap om hur äldre erfar och ser på eHälsa. 

Ekeland, Bowes och Flottorp (2010) och Flynn Gregory, Makki och Gabba (2009) efterlyser 

forskning om hur äldre, som statistiskt sett använder internet och digitala tjänster med lägre 

frekvens men i högre frekvens än andra åldersgrupper nyttjar vård, erfar eHälsotjänster.  

Att studera äldres erfarenhet och syn på eHälsa och eHälsotjänster skulle ge vårdens olika 

aktörer och äldrespecialistsjuksköterskan viktig kunskap och förståelse om hur eHälsa och 

eHälsotjänster kan utformas utifrån äldres perspektiv. Denna studie kan bidra till den lilla 

mängd studier som finns rörande hur eHälsa och eHälsotjänster erfars av äldre.  

 

I Patientlagen (SFS 2014:821), som trädde i kraft den 1 januari 2015, så tydliggörs patientens 

ställning. Det är i det avseendet en förstärkning från tidigare Hälso- och sjukvårdslag (SFS 

1982:763) med syftet att öka patientens delaktighet, självbestämmande och integritet. Detta 
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mål känns igen från kärnkompetensen personcentrerad vård, som menar att individen måste 

stå i centrum för sin egen vård och att integritet, autonomi och frihet att välja vård ska vara 

ledord i framtiden (Edvardson, 2010; Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I Patientlagen 

(SFS 2014:821) ställs tydliga krav på att information rörande individens hälsotillstånd ska 

vara lättillgängligt och ta hänsyn och anpassas till individens ålder, mognad, erfarenhet, 

språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Vidare säger lagen att när en 

patient medverkar i att själv utföra vård eller behandlingsåtgärder så ska dessa utgå från 

patientens önskemål och individuella förutsättningar (SFS 2014:821). 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka äldre personers erfarenhet och syn på eHälsa. 

Metod  

Design 
Studien genomfördes som en fokusgruppsintervjustudie. Insamlade data har analyserats 

genom en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Granheim och Lundman (2004) och med en 

induktiv ansats. Fokusgruppsintervju valdes som datainsamlingsmetod för studien vilket med 

fördel används som metod runt ämnen som är nya och aktuella (Wibeck, 2013).  

Urval 
Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval, convenient sampling (Polit & Beck, 2012). 

Deltagarna rekryterades via pensionärsföreningen PRO. På årsmötet gjordes en presentation 

om studiens syfte. Genom att kontakta pensionärsföreningen PRO så nåddes en grupp mer 

eller mindre aktiva pensionärer. För att inkluderas i studien skulle deltagarna uppnått 

ålderspension, inte ha några funktionshinder i form av en total hörsel-/eller synskada. Detta 

med anledning av att informationsfilmer skulle visas under intervjudelen. Inga krav på 

förkunskaper om eHälsa eller aktivt användande av eHälsotjänster ställdes på deltagarna. 

Totalt visade 19 pensionärer intresse för att få vara med i studien, detta gjordes genom att de 

skrev sitt namn och adress, på två förutbestämda datum som presenterades på årsmötet. Av de 

19 pensionärerna så lottades 14 deltagare fram. Dessa 14 deltagare delades sedan in i två 

grupper utifrån de dagar de önskat. Två deltagare lämnade återbud samma dag som intervjun 
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skulle genomföras och en kom inte av okänd anledning. Av de 11 deltagarna så var åtta 

kvinnor och tre män. 

 

Samtliga deltagare fick skriftlig information (bilaga 1) om studiens syfte och struktur 

hemskickad 10 dagar innan intervjun och vid intervjutillfället gavs samma information även 

muntligen. Att påminna deltagarna anser Polit och Beck (2012) är ett bra sätt att minimera 

risken för att deltagare uteblir.  

 

Datainsamling  
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i lokaler på Blekinge Tekniska Högskolas vid två 

tillfällen i mars 2016. Lokalen som valdes stävade efter att vara bekväm och lättillgänglig, 

vilket Polit och Beck (2012) anser är viktiga faktorer att beakta när plats väljs. Intervjun var 

semi-strukturerad och leddes av en moderator. Moderatorns roll var att hålla deltagarna och 

gruppen inom ämnet, se till att alla deltagare kom till tals och inte låta några högljudda 

deltagare dominera diskussionen. Moderatorn har en avgörande roll i en framgångsrik 

fokusgruppsintervju (ibid.). Under fokusgruppsintervjun så var även en observatör 

närvarande. Observatören förde anteckningar beträffande gruppdynamik och stämning inom 

gruppen (Polit & Beck, 2012). 

 

Fokusgruppsintervjuerna gjordes i två grupper med sex respektive fem deltagare i varje 

grupp. Längden på intervjuerna var 63 respektive 65 minuter. Gemensamt och genomgående 

för de bägge intervjuerna var att moderatorn använde sig av en intervjuguide (bilaga 2) med 

öppna frågor. Intervjun startade med en öppen fråga rörande vad de som individer tänker på 

när ordet eHälsa nämns. Här poängterades att det inte fanns några rätta eller felaktiga 

svar/tankar. Tanken med en individuell och öppen fråga var att alla deltagare skulle få en 

möjlighet att känna sig inkluderade och trygga i intervjusituationen. Efter denna fråga så 

visades tre kortare informationsfilmer rörande eHälsa (en film från eHälsomyndigheten och 

två filmer från SKL- Sveriges Kommuner och Landsting) på 98, 128 respektive 202 

sekunder. Filmer är ämnade att informera om möjligheterna med eHälsa och den nationella 

vision som ligger till grund för införandet av eHälsa. Det följdes av en fri reflektion av de 

filmer som visats. Därefter fortlöpte diskussionen i båda fokusgrupperna endast med 

kompletterande frågor där deltagarna till exempel ombads utveckla eller förtydliga sina 

resonemang. Samtliga frågor i intervjuguiden ställdes av moderatorn.  
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De båda intervjuerna spelades in digitalt. Intervjuerna transkriberades sedan av en erfaren 

läkarsekreterare. Transkriptet lästes sedan igenom för att kontrollera att ljud och text 

överensstämde. Inga korrigeringar av transkriptet gjordes.  

 

Dataanalys 
Dataanalysen syftade till att finna delar av texten som beskrev den äldre personens erfarenhet 

och syn på eHälsa. Analysenheterna analyserades gemensamt och förutsättningslöst, det vill 

säga med induktiv ansats (Polit & Beck, 2012). Med inspiration från Granheim och Lundman 

(2004) så genomfördes en kvalitativ innehållsanalys där det insamlade materialet bearbetades 

i sju steg. Där steg ett innebar att de transkriberade analysenheterna genomlästes ett flertal 

gånger, detta för att skapa ett sammanhang och uppfattning av innehållet. I steg två 

identifierades och markerades de meningsenheter som ansågs svara upp mot studiens syfte. 

Dessa meningsenheter kondenserades i steg tre till kortare meningsenheter utan att det 

centrala innehållet uteslöts. I det fjärde steget kodades de kondenserade meningsenheterna, 

för att sedan i det femte steget kategorisera koderna efter skillnader och likheter i en tabell. I 

det sjätte steget lästes texten åter i sin helhet i förhållande till de kategoriserade koderna 

(subkategorier). Avslutningsvis, i steg sju, grupperades subkategorierna till fyra övergripande 

kategorier, vilka redovisas i löpande text och en tabell. Samtliga steg genomfördes 

gemensamt. Meningsskiljaktigheter diskuterades, så även tillsammans med handledaren, tills 

konsensus uppnåtts, detta för att öka tillförlitligheten i analysen (Granheim & Lundman, 

2004; Polit & Beck, 2012). 

 

För att få en bredare och djupare förståelse av innehållet i intervjutexterna så har 

analysarbetet föregåtts av en textnära bearbetning samt en kontinuerlig återblick i 

intervjutexterna. Kategorierna presenteras i resultatavsnittet. För att illustrera de olika 

kategorierna har citat från deltagarna använts. 
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Tabell 1. Exempel på bearbetning av data. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategorier Kategorier 

Nej, jag tror inte det är 

ngt som går förlorat, utan 

det jag menar är att risken 

för fel ökar nog när man 

inte har en sån här 

connection, utan man 

sitter på nätet hela tiden. 

Bättre kontakt 

i det fysiska 

mötet. 

 

Fysisk 

kontakt 

Syn på det 

uteblivna 

fysiska mötet 

Upplevelser av 

möjligheter 

och hinder 

relaterat till 

eHälsa 

Men man kan ju försöka 

styra den och bromsa den 

lite så att alla hinner med, 

på alla områden var man 

ju tio år för tidigt, skulle 

jag vilja påstå, med 

datorisering och att det 

går över internet allting. 

Men man kan 

försöka styra 

och bromsa 

den, så att alla 

hinner med. 

Allt går ju över 

till internet. 

Styra/bromsa 

utvecklingen 

Att erfara 

maktlöshet 

Upplevelser av 

otrygghet 

relaterad till 

eHälsa 

 

Etiska övervägande 
Enligt Polit och Beck (2012) så måste etiska aspekter övervägas i studier där människor 

involveras. Studien har genomgått en etisk egengranskning (se bilaga 3) och risker som 

identifierades rörde framförallt frågorna i bilaga 1. Deltagarna ombeds genom dessa frågor på 

olika sätt redogöra för sin syn på och erfarenheter av eHälsa, vilket skulle kunna resultera i 

ett ofrivilligt redovisande av informantens egna hälsotillstånd och vårdkontakter. Dessa risker 

eliminerades genom att deltagarna förblev anonyma (se bilaga 1). Deltagarna informerades 

både muntligt och skriftligt om frivillighet till deltagande i studien och att de hade rätt att 

avbryta sitt deltagande när de ville utan att behöva redovisa skäl (se bilaga 1). Intervjuerna 

spelades in digitalt och sparades på datafil belagd med lösenord. Efter det att studien är 

genomförd och godkänd raderas ljudfilerna och transkriberad text förstörs. Studiens 

analysmetod (Granheim & Lundman, 2004) innebär att finna meningsbärande enheter i 
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enlighet med studiens syfte, detta innebär att intervjumaterial som rör övrig information från 

deltagaren exkluderas från studiens resultat.  

 

Studier på magisternivå eller inom utbildning involveras inte av lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) av de bestämmelser som reglerar övrig 

forskning (ibid.). Enligt lokala riktlinjer vid Blekinge Tekniska Högskola via Etikkommittén 

Sydost så genomfördes en rådgivande etisk granskning. Etikkommittén Sydost såg inga 

hinder för att genomföra studien (dnr. EPK 342-2016).  

Resultat  
Dataanalysen resulterade i fyra kategorier. Till kategorierna finns subkategorier. Kategori ett 

var Upplevelser av självständighet och rädslor relaterat till internetanvändning med 

tillhörande subkategorierna: Erfara autonomi via internet och Erfara rädslor via internet. 

Kategori två var Upplevelser av möjligheter och hinder relaterat till användandet av 

eHälsotjänster, med tillhörande subkategorierna: Ta del av eller söka personliga uppgifter, 

Tekniska brister, Praktiska hinder samt Få hjälp eller handledning. Kategori tre var 

Upplevelser av möjligheter och hinder relaterat till eHälsa, med tillhörande subkategorierna: 

Det uteblivna fysiska mötet, Motivationsrelaterade hinder, Det egna ansvaret samt 

Tidsbesparingar. Kategori fyra var Upplevelser av otrygghet relaterad till eHälsa, med 

tillhörande subkategorierna: Erfara maktlöshet relaterat till eHälsa, Erfara okunskap 

relaterat till eHälsa samt Upplevelser av utvecklingens framfart. Samtliga kategorier och 

subkategorier presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2. Presentation av subkategorier och kategorier. 

Subkategori Kategori 

Erfara autonomi via internet 

Erfara rädslor via internet 

Upplevelser av självständighet och rädslor 

relaterat till internetanvändning 

 

Ta del av eller söka personliga uppgifter 

Tekniska brister 

Praktiska hinder 

Få hjälp eller handledning 

 

Upplevelser av möjligheter och hinder 

relaterat till användandet av eHälsotjänster 

Det uteblivna fysiska mötet 

Motivationsrelaterade hinder 

Det egna ansvaret 

Tidsbesparingar 

 

Upplevelser av möjligheter och hinder 

relaterat till eHälsa 

Erfara maktlöshet relaterat till eHälsa 

Erfara okunskap relaterat till eHälsa 

Upplevelser av utvecklingens framfart 

 

Upplevelser av otrygghet relaterad till eHälsa 

 

 

Upplevelser av självständighet och rädslor relaterat till internetanvändning  

Delar av deltagarnas diskussioner i fokusgrupperna berörde upplevelser av 

internetanvändning i största allmänhet. Ofta startade diskussionen om en specifik 

eHälsotjänst, för att sedan mynna ut i eller relateras till övrig internetanvändning. Ett exempel 

på detta var liknelsen mellan att lämna ut känsliga uppgifter i bankärenden via internet till att 

göra detsamma till vården. Deltagarna menade att de varit skeptiska och försiktiga till en 

början att betala till exempel räkningar via bankernas eTjänster, men sedan succesivt blivit 

modigare och säkrare. Någon deltagare hade positiva erfarenheter av att, via internet, boka 

tider på golfbanan och önskade ett liknande system för att boka tider på vårdcentral. Brev och 

kallelser till exempelvis tandläkaren eller föreningsmöten föredrogs i pappersform istället för 

e-mail, då deltagarna ansåg att det var lättare att komma ihåg och påminna sig om det fanns 

på ett fysiskt papper. De eTjänster deltagarna vant sig vid och behärskade, sågs som smidiga 



18 
 

och användbara, många av deltagarna hade till exempel, sedan flera år tillbaka, positiva 

upplevelser av att deklarera via internet. 

 

Trots att flertalet deltagare frekvent använde sig av internet så menade samtliga deltagare att 

internet kunde vara farligt och riskfyllt. För ett tryggt surfande, så behövs enligt deltagarna, 

kunskap och försiktighet. Flera deltagare uttryckte att vill använda internet och eHälsotjänster 

men att de inte riktigt vågar. Några kommentarer rörande risker på internet var  

 

… det kan vara en fara (Deltagare i intervjugrupp 1) /…/... man måste veta 

vad man håller på med annars kan man råka illa ut  /…/ Jag har lärt mig att 

aldrig klicka ja i rutan, om jag inte gör det så vet jag att jag är säker /…/ 

Det är mycket mygel (Deltagare i intervjugrupp 2).  

 

Risken att via sociala medier bli lurad på personuppgifter eller på annat sätt råka illa ut 

uttrycktes av deltagarna som oroväckande. Ingen deltagare uttryckte att de frekvent nyttjade 

sociala medier som Facebook eller Instagram. Deltagarna uttryckte att de främst nyttjade 

internet via dator, ingen uttryckte att de surfade via smartphone.  

 

Upplevelser av möjligheter och hinder relaterat till användandet av eHälsotjänster  

De egna erfarenheterna av att använda eHälsotjänster var varierande. En större del av 

gruppen hade på något sätt varit i kontakt med vården via eHälsotjänser rörande läkemedel, 

så som att förnya recept, ta del av sin medicinlista eller söka information om biverkningar via 

Fass. Flera deltagare berättade att de aktivt letade kompletterande information på internet till 

den som getts av vården, här nämndes 1177.se som en återkommande källa för information. 

Möjligheten att ta del av sin journal via internet fanns det erfarenhet av, det ansågs smidigt 

och lätt att hantera, men här väcktes också en del frågor så som möjligheten till att avstå från 

tjänsten, hur mycket vårdpersonalen kände till om tjänstens utformning och vårdpersonalens 

förmåga att informera och eventuellt handleda i användandet av tjänsten. 

 

Det fanns hos deltagarna en hel del negativa erfarenhet av teknik som strular och andra 

praktiska hinder. En deltagare uttryckte det på följande sätt:  

”Teknik som strular är ju problem alltså” (Deltagare i intervjugrupp 2). En deltagare 

berättade att informationsöverföringen när patientjournalen skulle hanteras vid utomlänsvård 
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(där ett annat journalsystem användes) inte fungerade, ett exempel var att information om 

medicinändringar gått förlorat på vägen mellan vårdenheter.  

 

Flera deltagare hade synpunkter på att Landstingets datorer inte alltid funkar och att de olika 

systemen borde fungera bättre ihop eller vara ett och samma system. Andra erfarna hinder 

som diskuterades var den dåliga uppkopplingen på landsbygden och att flera av kommunens 

äldreboenden inte hade WiFi-nätverk. Kostnaden för att ha bredband och internet 

uppkoppling, sågs också som ett hinder, åtminstone för de äldre med en ansträngd ekonomi.  

 

Erfarenheter av att få handledning eller stöd i användandet av eHälsa sträckte sig till välviljan 

från någon, ofta yngre, närstående som tog sig tid att visa och hjälpa till de första gångerna 

tjänsterna användes. Erfarenheten av att ta emot denna typ av hjälp rörde inte bara eHälsa 

utan också andra tjänster via internet så som bankärenden och deklaration med mera. 

Denna form av närståendes handledning sågs som värdefull. Samtidigt framkom också 

upplevelser av att barnbarn eller andra yngre närstående visade och handledde för snabbt. 

Detta trodde deltagarna berodde på att de närstående förutsatte att deltagarna hade bättre 

förkunskaper än vad de själva ansåg sig ha. Några deltagare ansåg att de inte kommit längre i 

sitt teknikanvändande just på grund av avsaknad av närståendes stöd och frågade sig vem 

som skulle hjälpa dem. Vem som är ansvarig för allas möjlighet och förmåga till att använda 

eHälsa och vart det formellt går att vända sig med frågor, ansåg deltagarna oklart. En 

deltagare uttryckte: 

 

... ansvar för det där med eHälsa, att få det och fungera, det måste ju ligga på 

landstinget  eller sjukvården .… för vi som privatpersoner kan ju inte göra 

någonting åt det, mer än att använda det då så att säga (Deltagare i 

intervjugrupp 2). 

 

Deltagarna diskuterade också eTjänster överlag och menade att det finns en risk, att de äldre 

med begränsat tekniskt kunnande, hamnar utanför, när tjänster så som att till exempel åka 

buss inför betalsystem via applikationer. En deltagare uttryckte det på följande sätt: 

 

… allt det manuella det försvinner när det här har trätt i kraft och sen är det 

liksom en grupp som inte kommer med (Deltagare i intervjugrupp 2). 
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När deltagarna i fokusgrupperna pratade om konkreta exempel på eHälsa som de hört talas 

om, kom många olika exempel upp. Här nämndes blöjor som larmar vid väta, 

kameraövervakning nattetid, Wii-spelande, nya digitala larmfunktioner. Några hade 

erfarenhet av Wii-spel eller liknande och tyckte dessa var roliga och ett bra sätt att röra sig 

och umgås. I denna diskussion återkom frågan om några av de nämnda exemplen ”räknades” 

som eHälsa, det vill säga en oklarhet rörande just vad begreppet eHälsa innefattar. En 

deltagare gav sin syn på vad eHälsa kan vara: 

 

… som hemtjänsten, att du har …. nu har du kameraövervakning, dom som vill 

ha det .… det är också någon form av eHälsa (Deltagare i intervjugrupp 2). 

 

Upplevelser av möjligheter och hinder relaterat till eHälsa  

Många synpunkter framkom av vad deltagarna tror att eHälsa kommer att innebära och bidra 

med. En typ av eHälsotjänst som uppfattades som positivt, var den typen av tjänst som gör 

det enklare att få kontakt med vården exempelvis tjänster som fungerar som ett komplement 

till telefon och call back funktioner. Många av deltagarna hade erfarenheter av att ha blivit 

lovade att bli uppringda via call back av sin vårdcentral, men sedan inte fått något samtal. 

Andra deltagare påpekade att tiderna på vårdcentralen ofta var slut när de väl kom fram via 

telefon och att det kändes stressande att behöva passa vårdcentralens telefontider. 

 

När det gällde kontakttjänster som rörde mer än tidsbokning eller receptförnyelse så var 

deltagarna mer skeptiska. Ett läkarbesök via videolänk ansågs problematiskt och opersonligt. 

Deltagarna menade att det var lätt att missförstå varandra och att läkaren skulle missa en 

massa viktig information om det fysiska mötet uteblev. En deltagare uttryckte risken vid ett 

uteblivet fysiskt möte med vården: 

 

… det jag menar är att risken för fel ökar nog när man inte har en sån här 

connection, utan man sitter på nätet hela tiden (Deltagare i intervjugrupp 2). 

 

En annan typ av eHälsotjänst som diskuterades i mestadels positiva ordalag var tjänsten som 

gör det möjligt att ta del av sin patientjournal via nätet. Denna tjänst hade någon av 

deltagarna också egna positiva erfarenhet av att nyttja. Fördelarna med denna tjänst ansågs 

vara möjligheten att ta del av sina journaluppgifter i lugn och ro hemifrån och på så vis kunna 

påminna sig om vad som skett och sagts vid läkarbesök. Några deltagare uttryckte att det 
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kunde vara svårt att förstå vad som stod i patientjournalen och menade att språket måste bli 

enklare. Någon deltagare frågade sig om det går att avstå från tjänsten om man inte vill se 

sina journaluppgifter. En deltagare uttryckte fördelen med patientjournal på nätet genom 

följande:  

 

… sen vill man ju veta det och då kan jag gå in och titta i mina journaler, för 

där står det. Vad jag hade för blodtryck och så där vidare, så jag tycker det är 

helt …. jättebra alltså, jag har väntat på denna möjligheten (Deltagare i 

intervjugrupp 2). 

 

Även om en del aspekter av eHälsa som sågs som positiva och intresset för eHälsa var 

tydligt, så utryckte många av deltagarna samtidigt en känsla av att inte vara motiverad till att 

nyttja eHälsotjänster. Anledningar till detta relaterades till ålder i uttryck som att, ha svårare 

att minnas eller att inte känna sig pigg i skallen, till konstateranden om att, vara så gammal att 

eHälsa inte rör mig. Ointresse och motivationsbrist rörande teknik och teknikutveckling i 

allmänhet, uttrycktes också av ett flertal deltagare. En deltagare uttryckte följande angående 

eHälsa relaterat till åldern:   

 

Eftersom jag är så pass gammal så tänker jag att nej, jag kan ju vara lite 

nonchalant och tänka att det gäller inte mig, för jag är för gammal (Deltagare i 

intervjugrupp 1). 

 

I motsats till det uttryckta ointresset att nyttja eHälsa, så menade vissa deltagare i 

fokusgrupperna att alla oavsett ålder har ett personligt ansvar att följa med i utvecklingen och 

vara öppen inför det nya. Dessa deltagare konstaterade att, om bara viljan infann sig, så går 

det via utbildning och handledning att lära sig. Det som de ansågs styra viljan och 

motivationen var den egna insikten om fördelarna i att nyttja det nya.  

 

Upplevelser av otrygghet relaterat till eHälsa 

Den otrygghet deltagarna i fokusgrupperna uttryckte när de diskuterade eHälsa hade flera 

aspekter, en av dessa var maktlöshet, en syn av att äldre inte har möjlighet att påverka vare 

sig utformning eller införande av eHälsotjänster. En annan aspekt handlade om en osäkerhet 

inför det praktiska användandet av eHälsotjänster och den egna förmågan att delta. Även runt 

själva begreppet eHälsa rådde en osäkerhet om den exakta betydelsen och innebörden av 
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begreppet. En deltagare sa: ”… det är så oklart fortfarande vad är e-hälsa … liksom jag 

tycker det är väldigt svävande.” (Deltagare i intervjugrupp 2). 

 

Maktlöshet inför implementeringen av eHälsa uttrycktes av ett flertal deltagare. De ansåg att 

de varken fick eller kunde påverka vare sig tjänsternas utformning eller frivilligheten i att 

delta i användningen av eHälsa. Flertalet deltagare uppgav att de kände att eHälsa var 

påtvingat av samhället. Vilket en deltagare uttryckte: ”Att bli påtvingad allting … det är 

därför det inte är samma intresse ju.” (Deltagare i intervjugrupp 2). 

 

En osäkerhet inför användandet av eHälsa påtalades från deltagarna i fokusgrupperna. 

Osäkerheten bestod dels i en okunskap om vilka tjänster som finns tillgängliga och dels i om 

de själva har den kunskap och förmåga som krävs för att nyttja eHälsa. Med kunskap och 

förmåga syftade deltagarna främst till mängden erfarenhet av datoranvändande och 

internetanvändande. Deltagarna efterlyste information och handledning från vårdgivare. De 

ansåg vidare att vården förutsatte, att de som tilltänkta användare av eHälsa, själva skulle lösa 

den kunskapsinhämtning som behövs för det praktiska användandet av eHälsa. 

 

En tydlig oro för att det fysiska mötet med vården kommer att försvinna uttrycktes av flera 

deltagare. Några deltagare menade att om eHälsa sparade resurser och ersatte fysiska möten 

så kanske vårdgivarna skär ner på personal. Interaktion och kommunikation via internet med 

vården hade, enligt deltagarna, klara brister. De menade att risken för misstag ökar och att det 

kändes otryggt att lämna ut personliga uppgifter till vårdgivaren via internet på grund av risk 

för dataintrång. Överlag ansågs kommunikation med vården via internet som opersonlig och 

ytlig.  

En deltagare gav sin syn på detta och uttryckte: 

 

… om man lägger ut allting på nätet så, så är det nog större risk för 

missförstånd, än vad det är annars, tror jag. … Ja, missförstånd mellan läkare 

och patient, alltså att det kan bli någon typ av felbehandling eller så här 

(Deltagare i intervjugrupp 2). 

 

Deltagarnas diskussioner i fokusgrupperna genomsyrades av en allmän bild av att samhället i 

stort blir allt mer tekniskt och att tempot för denna utveckling går för fort för många äldre i 

samhället. Teknikens utveckling kunde ges uttryck i form av: ”Men man kan ju försöka styra 
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den och bromsa den lite så att alla hinner med” (Deltagare i intervjugrupp 2). Vissa deltagare 

uttryckte en rädsla för isolering och utanförskap på grund av oförmåga att hantera framtida 

eHälsotjänster. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en fokusgruppsintervjustudie. Detta val gjordes för att det ansågs 

mest lämpligt med hänsyn till att det var den äldre personers erfarenhet och syn på ett nytt 

och aktuellt begrepp som skulle studeras (Wibeck, 2013). Genom att inneha en induktiv 

ansats så analyserades analysenheterna förutsättningslöst, det vill säga, 

resultatbenämningarna framkommer ur data (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). För att 

utvärdera trovärdigheten i studier med kvalitativ design så skriver Granheim och Lundman 

(2004) att fyra kriterier bör utvärderas; tillförlitlighet (credibility), giltighet (dependability), 

verifierbarhet (confirmability) och slutligen överförbarhet (transferability). Dessa fyra 

kriterier kommer utvärderas i följande metoddiskussion. 

 

I studien deltog totalt 11 deltagare, åtta kvinnor och tre män. Samtliga deltagare hade uppnått 

ålderspension och var medlemmar i PRO. Ingen övrig information inhämtades från 

deltagarna. Detta med anledning av att det inte var relevant information med hänsyn till 

studiens syfte. Den urvalsmetod som valdes var bekvämlighetsurval (convenient sampling). 

Fördelen med denna urvalsmetod är enligt Polit och Beck (2012) att den väl lämpar sig till 

studier med en begränsad tidsram. Genom att vända sig till en förening så kan deltagarna 

även känna sig mer bekväma och på så vis vara mer tillfreds med att utrycka sina 

uppfattningar. De nackdelar som finns med bekvämlighetsurval är att de deltagare som ställer 

upp inte säkert är representativt för populationen eller att de kan ge den bästa informationen 

(ibid.). Informationen som gavs på PRO’s årsmöte skedde via en mikrofon i en större 

samlingslokal/matsal. Det skulle kunna finnas en risk att inte alla i lokalen hörde vad som 

informerades om. Så för att minimera risken att tappa deltagare på grund av dålig hörbarhet 

så delades ett informationsblad ut rörande studiens syfte i direkt anslutning till den muntliga 

presentationen. Det kan dock diskuteras om urvalet hade sett annorlunda ut om deltagarna 

hade fått anmäla sig anonymt genom att tacka ja via ett hemskickat brev. Det skulle kunna 

finnas en risk att de mest teknikkunniga, talföra, initiativtagande och nyfikna visar intresse 
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och vill delta i en gruppintervju, vilket kan medföra att variationen och bredden uteblev. En 

annan aspekt som bör beaktas är att ett medlemskap i en pensionärsförening skulle kunna 

innebära en mer eller mindre aktiv livsstil. Även detta skulle kunna leda till ett icke 

representativ urval. För att ytterligare öka tillförlitligheten i urvalet så hade andra 

pensionärsföreningar kunnat inkluderas, pensionärer utan föreningstillhörighet och/eller 

pensionärsföreningar lokaliserade på landsbygden. Genom att ha ett större urval så kan en 

studie tillföras mer variation och erfarenhet, detta skriver Granheim och Lundman (2004). 

Utifrån tidsram, studiens nivå och begränsningar av resurser så ansågs bekvämlighetsurvalet 

och valet av antal deltagare mest lämpligt. 

 

Datainsamlingen skedde genom fokusgruppsintervjuer, vilket Wibeck (2010) menar är 

lämpligt när en personlig erfarenhet och uppfattning eftersöks. Genom gruppintervjuer skapas 

interaktioner mellan deltagarna som kan utvecklas till bredare och djupare diskussioner 

(Forsman, 1998; Polit & Beck, 2012). Det som hade gått förlorat om enskilda intervjuer hade 

valts är den dynamik, effekt, interaktion och diskussion som uppkommer vid en 

gruppdiskussion (Polit & Beck, 2012; Wibeck, 2010), vilket var något som eftersöktes i 

denna studie. Hade studien varit av en kvantitativ design, i form av enkäter, så hade urvalet 

till antalet säkerligen blivit större och enkäten kunnat besvaras anonymt. Men de nackdelar 

som sågs gällande denna metod var att det hade kunnat uppstå en risk att deltagarna inte 

förstått begreppen eller frågorna, att deltagarna sökt information innan och under 

genomförandet vilket hade kunnat generera missvisande svar. Det kan även vara svårt att dra 

en slutsats av det sammanställda resultatet vid denna typ av metod, vilket Forsman (1998) 

poängterar. Utifrån dessa argument valdes denna metod bort. 

 

I båda gruppintervjuerna gick det att tyda en dynamik och positiv anda bland deltagarna. 

Deltagarna diskuterade och argumenterade frikostigt med varandra runt aktuellt ämne, vilket 

visade sig genom att flera olika infallsvinklar belystes utifrån skilda perspektiv. Detta 

medförda att moderatorn endast ingrep då samtalen frångick ämnet. Stevens (1996) anser att 

det är viktigt att analysera gruppinteraktioner, detta som ett led i att tolka gruppresultatet. 

Som ett stöd under intervjuerna använde sig moderatorn av en intervjuguide med öppna 

frågor (bilaga 2). Syftet med det var att generera ett liknande upplägg i bägge 

gruppintervjuerna och på så vis öka giltigheten för studien (Granheim & Lundman, 2004). 

Att inleda gruppintervjun med att be deltagarna förklara vad de tänker när de hör ordet 
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eHälsa var ett medvetet val. Detta är enligt Forsman (1998) ett bra sätt att få fram spontana 

tolkningar och svar som leder till diskussioner. 

 

Att sju deltagare i varje grupp valdes var att det ansågs bäst för att få fram innehållsrik och 

varierad information utifrån den begränsade tidsram och för att alla deltagare skulle kunna få 

komma till tals. Polit och Beck (2012) anser även att antalet deltagare i en fokusgrupp bör 

vara mellan 6-12 deltagare, något som även togs i beaktan. Tre deltagare medverkade ej, 

gruppintervjuerna bestod således av sex respektive fem deltagare. Bortfallen torde inte 

påverka gruppintervjuerna i sin helhet, detta då diskussionerna var dynamiska och 

innehållsrika som således genererade en god mängd data.  

 

Valet av metod anses relevant sett till studiens syfte då diskussioner, erfarenheter, syn och 

uppfattning på ett mer djupare plan rörande eHälsa ville uppnås. De risker som kan finnas vid 

gruppintervjuer är enligt Forsman (1998) att den enskilde individen påverkas av gruppen och 

är mer instämmande än vad individen egentligen är.  

 

Anledning till val av filmer var att se hur deltagarna uppfattade eHälsa, som det förklaras och 

illustreras av SKL och eHälsomyndigheten. Dock hade filmerna förväntats tillföra mer till 

diskussionen kring ämnet eHälsa. Tänkbara anledningar till att filmerna inte bidrog till 

diskussion i den utsträckning som det hade önskats kan vara att filmernas budskap och 

illustrationer var svåra att förstå. En annan anledning kan vara att eHälsa som begrepp och 

ämne är så pass nytt och svårbegripligt att reflektioner och diskussioner är svåra att utföra. Ett 

tydligt exempel på det var att diskussionerna om eHälsa, vid ett flertal tillfällen, leddes in på 

teknikanvändning i mer generella ordalag. Utifrån detta kan det diskuteras om huruvida en 

strukturerad intervju hade genererat flera reflektioner och diskussioner. Trots denna 

reflektion vid första intervjutillfället så vidhölls filmerna vid andra intervjutillfället, detta för 

att behålla liknande struktur vid de båda intervjutillfällena. Att hålla fast vid samma struktur 

på datainsamlingen och att datainsamlingen inte pågår under en allt för lång tid stärker 

studiens giltighet (Granheim & Lundman, 2004). Den mängd data som insamlades ansågs 

tillräcklig för att besvara studiens syfte utifrån tidsram och omfattning. Kvalitén på insamlad 

data var av sådan kvalitet att ytterligare gruppintervjuer ej ansågs nödvändig. 

 

För att vara bättre förberedda inför första intervjutillfället så hade en provintervju kunnat 

utföras. Detta för att se om intervjuguiden, filmerna och moderatorns intervjuteknik var 
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lämplig. Transkribering av de inspelade intervjuerna skedde i sin helhet och av en erfaren 

läkarsekreterare. De sekvenser då flera deltagare talade samtidigt inkluderades inte, detta då 

då det ej gick att tyda vad som sades. Polit och Beck (2012) skriver att detta problem oftast är 

oundvikligt vid fokusgruppsintervjuer. Efter genomförd transkribering lästes och lyssnades 

det skrivna materialet åter igen, detta för att säkerställa att ljud och text överensstämde. Att 

transkriberingen utfördes av en erfaren läkarsekreterare påverkade inte dataanalysen eller 

resultatet. Ingen text togs bort eller lades till från orginaltranskriptet. I efterföljande momentet 

genomfördes en gemensam analys av det skrivna materialet. Detta innebar att meningsenheter 

utifrån studiens syfte valdes ut. Dessa kondenserades och kodades för att sedan bilda 

subkategorier och kategorier. Denna arbetsgång medförde ett bredare och utvidgat spektra 

som bidrog till att all relevant information som svarade mot studiens syfte togs tillvara. Det 

bidrog även till ökad tillförlitlighet och verifierbarhet, ett tillvägagångssätt som Granheim 

och Lundman (2004) anser är bra. Polit och Beck (2012) belyser just vikten av en korrekt 

genomförd transkribering, detta med anledning av att det är det slutliga skrivna materialet 

som analyseras.  

För att ytterligare öka tillförlitligheten har tabeller skapats och representativa citat från det 

transkriberade materialet illustrerats (Granheim & Lundman, 2004). Det gick inte att finna ett 

gemensamt och talande tema, det vill säga det åttonde steget som Granheim och Lundman 

(2004) beskriver, så detta steg valdes bort i analysdelen.  

 

Resultatet anses överförbart till andra äldre personer, även de som inte har 

föreningstillhörighet eller är bosatta i tätort. Detta med anledning av att eHälsa som begrepp 

inte är förknippat med vart personen är boende eller har föreningstillhörighet. Information 

rörande eHälsa återfinns främst på internet och nyhetstidningar, lokalt som nationellt. Det 

som skulle kunna tala mot överförbarheten till andra äldre personer är att en 

föreningstillhörighet innebär ett mer aktivt förhållningssätt gällande inhämtning och 

tilldelning av ny information. En annan anledning kan vara att äldre personer boende på 

landsbygd kan vara mer benägna att se nyttan med eHälsa då de geografiska avstånden till 

vården kan ses som ett hinder. Dessa två exemplen kan tala emot överförbarheten. 

Det som främst talar för överförbarhet till andra äldre personer är den tidigare forskningen 

som stämmer överens med flera av fynden i denna studie. Detta är en klar indikator för 

överförbarhet enligt Granheim och Lundman (2004). 
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På grund av att eHälsa kan anses som relativt nytt och att utvecklingens framfart medför att 

nya eHälsotjänster utvecklas kontinuerligt, så finns det ett begränsat utbud av litteratur och 

forskning som är aktuell och relevant för studien. För att få ny och uppdaterad information 

och statisk så har rapporter från svenska myndigheter och statistik från den oberoende 

organisationen .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) inkluderats i bakgrundsdelen av 

studien. Detta understryker även det faktum att ytterligare forskning inom området är att 

betraktas som nödvändigt. 

Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie visar att äldre känner oro och otrygghet inför eHälsa. Deltagarna i 

studien anser att eHälsotjänster är något de borde börja använda, men att de i vissa avseenden 

inte riktigt vet hur eller varför. Även om många andra studier (Berner, 2014; De Veer, 

Peeters, Brabers, Schellevis, Rademakers & Francke, 2015; Bujnowoska-Fedak & 

Pirogowicz, 2014) menar att det är ett problem att många äldre inte ser nyttan av 

eHälsotjänster, så visar ingen av dessa studier på att äldre känner en direkt oro inför 

implementeringen eHälsa. Detta kan dels bero på hur frågeställningarna i dessa studier 

utformats, men också på att införandet av praktiska eHälsotjänster nu blivit allt vanligare i 

vårdsammanhang. 

 

Theodurus, Peek, Wouters, Luijkx och Vrijhoef (2016) menar att aktörer som berörs av 

eHälsa (vårdgivare, patienter, politiker med mera) i stort ofta har en liknande vision med 

användandet av eHälsa och eHälsotjänster. Men att de grupper som är i behov av individuellt 

stöd och handledning nu får stå tillbaka för politiker och vårdgivares ambition att 

implementera eHälsa till den stora massan. Vilket kan leda till en exkludering, otrygghet och 

osäkerhet hos de enskilda individerna i dessa grupper. 

 

Deltagarna i denna studie återkom till en känsla av att den tekniska utvecklingen sprang ifrån 

dem och att det var problematiskt att hänga med och uppfatta vad eHälsa är och innebär. 

Berner (2014) menar i sin avhandling, att äldre tenderar till att vänja sig vid internet 

långsammare än andra åldersgrupper. Detta kan enligt Berner (2014) bero på att de inte ser 

egen nyttan med att använda internettjänster och därför inte engagerar sig i användandet av 

internet. De Veer et al. (2015) kommer till en liknande slutsats och menar att, en ökad 

information till äldre om nyttan med eHälsa, skulle kunna öka deras motivation och intresse 

för att nyttja eHälsotjänster. Även deltagarna i denna studie påpekade själva att de skulle bli 
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motiverade till ökad användning av att förstå hur eHälsa kunde gynna dem. Bujnowoska-

Fedak och Pirogowicz (2014) menar att äldre visserligen är nyfikna på eHälsa men att de, på 

grund av bristande kunskap och ovetande om de tjänster som erbjuds, är skeptiska till att 

nyttja eHälsa. Även Loria och Jung (2010) som studerat svenska förhållande, påpekar att en 

tröskel för användande hos äldre, är att de eHälsotjänster som fanns tillgängliga inte var 

kända för deltagarna i deras studie. Omedvetenheten och okunskapen om vilka eHälsotjänster 

som erbjuds var även återkommande ämne för diskussion i denna studie. De eHälsotjänster 

som deltagarna var mest medvetna om var receptförnyelse (en tjänst som varit i bruk länge) 

och tjänsten att ta del av sin journal via nätet. När det gäller den senare tjänsten så är den ny 

från januari 2016, men den har bevakats och skrivits om i de lokala medierna vilket kan 

förklara deltagarnas tydliga vetskap om tjänsten. Detta var också dessa två eHälsotjänster 

som deltagarna pratade mest positivt om. I Loria och Jungs studie (2010) blev de äldre 

positivt inställda till att nyttja de eHälsotjänster som blev kända för dem via studien. 

 

De tre informationsfilmerna om eHälsa som visades och som deltagarna ombads reflektera 

kring, gjorde väldigt lite intryck och gav inte den reaktion som förväntades. Detta kan 

eventuellt bero på att filmerna inte tydligt nog skiljer på vilka tjänster som tagits i bruk och 

vad som är en vision för framtida eHälsa. Detta glapp och oklarhet i informationsmaterial 

mellan vad som är vision och vad som är implementerade eHälsotjänster påpekar även Berner 

(2014), som menar att det innebär att det fortfarande finns tid och möjlighet att involvera de 

äldre i hur eHälsa från vision till praktiska tjänster ska utformas för att passa även dem. 

Deltagarna i denna studie tyckte överlag att det som presenterades i filmerna lät bra, men hur 

och vem som ser till att det fungerar för både patient och vården förblev för dem obesvarat. 

Vilket eventuellt ytterligare bidrog till osäkerhet om vad eHälsa faktiskt innefattar och 

innebär. Flera studier (Berner, 2014;Wilkowska & Ziefle, 2012; Theodorus et al., 2016) 

påpekar vikten av att engagera och använda feedback från den tilltänkta målgruppen tidigt för 

ett lyckat utformande av nya eHälsotjänster. Denna studie visar att de äldre inte alls har 

bilden av att ha blivit tillfrågade, utan att de anser sig stå maktlösa inför utformandet och 

införandet av nya eHälsotjänster. 

 

Forskning (Berner, 2014; Czaja, Sharit, Lee, Nair; Hernández, Arana & Fu, 2012; Jung & 

Loria, 2010) visar att eHälsotjänstens stabilitet och lätthet att använda var av stor betydelse 

för den äldres motivation till att använda eHälsa. Speciellt om den äldre var ovan vid dator 

eller surfplatta. Erfarenheterna som redovisas i studien, att tekniken strular och att tilltron till 
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vårdgivarens datasystem var låg, kan ses som faktorer som påverkar motivationen till 

användning av eHälsa negativt.  

 

Det kan också noteras att deltagarna i studien uttryckte att när de använt eHälsotjänster, så 

gjordes det via dator och inte via applikationer från exempelvis surfplattor, vilket eventuellt 

skulle kunna upplevas som både enklare och stabilare. Berner (2014) menar att äldre som har 

god tillgång till internet och handleds i att använda surfplattor ökar sin användning av 

eTjänster däribland eHälsotjänster. På ett liknande sätt menar Peek, Wouters, Luijkx och 

Vrijhoef (2016) att plattformen (surfplatta, dator, smartphone) från vilket den äldre ska nå 

eHälsotjänster, måste vara individuellt anpassad och kännas trygg för användaren. 

Greenhalgh, Wherton, Sugarhood, Hinder, Procter och Stones (2013) menar att det ofta är 

yngre bekanta eller närstående som hjälper den äldre att individanpassa och handleder den 

äldre i att delta i eHälsotjänster. Det är vanligt med ”hemmasnickrade” lösningar som får 

eHälsotjänster att fungerar efter den äldres förmåga och villkor (Greenhalgh et al., 2013). 

 

Datorvana och kunskap kring datoranvändning samt en riskmedvetenhet rörande 

internetanvändning upplevdes av deltagarna i denna studie som en nödvändighet för att 

använda eHälsotjänster på ett säkert sätt. Detta kan ses som en hög kravbild för ett 

användande som är menat att öka den enskildas delaktighet och autonomi rörande hälsa. 

Vissa av deltagarna i studien ansåg sig inte ha denna kunskap och uttryckte sig mer skeptiska 

till eHälsa och till att lämna ut personuppgifter via eHälsotjänster än övriga deltagare. 

Forskning (Berner, 2014; Czaja et al., 2012; Jung & Loria, 2010; Malinowsky, Nygård & 

Kottorp, 2014; Peek et al., 2016; Wilkowska & Ziefle, 2012) visar att utan handledning till de 

äldre i teknologi och praktiskt användande, så kommer inte eHälsa accepteras än mindre 

implementeras på bred front. Det framstår oroväckande att deltagarna i studien inte hade en 

aning om vem eller vart de kunde vända sig för att få hjälp eller ställa frågor om eHälsa eller 

specifika eHälsotjänster. Visionerna kring att eHälsa ger ökat deltagande och ökad autonomi 

högre upp i åldrarna kan inte förverkligas utan en tydlig användarsupport till de äldre som 

upplever sig avhängda i den snabba tekniska utvecklingen av samhället (deVeer et al., 2015).  

 

Jung och Loria (2010) visar i en studie att de äldre som fick pröva en slags, fråga doktorn 

tjänst, via videolänk, inte tyckte att denna eHälsotjänst hade några fördelar gentemot en 

sökbar databas med fakta om olika ohälsotillstånd. Deltagarna i deras studie hade inget emot 

tjänsten, men den kändes inte personlig och uppfattades ytligare än ett reguljärt fysiskt 
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läkarbesök. På ett liknande sätt såg deltagarna i denna studie på läkarbesök via videolänk, 

som ett dåligt substitut för det fysiska mötet. Deltagarna i båda studierna menade att det är 

svårare för läkaren att se och korrekt bedöma en patient via en skärm vilket ger en ökad risk 

för missförstånd mellan läkare och patient. Oförmågan att palpera vid läkarbesök via 

videolänk nämndes däremot inte som ett problem. Om denna uppfattning av bristande kvalité 

bottnar i en ovana att kommunicera via videolänk eller kanske oerfarenhet av att 

kommunicera via sociala medier i allmänhet, finner inte denna studie svar på.  

 

Slutsats  
eHälsa som begrepp ansågs av de äldre i denna studie som otydligt. Vidare visar studien att 

äldre känner en otrygghet och osäkerhet inför användandet av eHälsotjänster. Det finns en 

osäkerhet hos äldre rörande vilka eHälsotjänster som finns att tillgå och vilka som är tänkta 

att finnas i framtiden. De eHälsotjänster som de äldre prövat sågs som bra komplement till 

den traditionella vården och det framkom även nyfikenhet på vad som kommer att bli möjligt 

att utföra via eHälsa. Upplevelser av tekniska och kunskapsrelaterade hinder för användandet 

av eHälsotjänster framkom i studien. De äldre i studien såg brister i supporten och 

handledning av eHälsotjänster. Andra hinder för användande kopplades till den egna bristen 

på motivation att lära sig nya tekniska lösningar. Kravet från vården att börja nyttja 

eHälsotjänster ansågs påtvingat och en oro för att hamna utanför vården om de inte 

anammade eHälsa. Studiens resultat påvisar de äldres oro för att eHälsotjänster leder till en 

minskad mängd fysiska möten med vården och att de effektiviseringar vården gör via eHälsa 

ska leda till personalnedskärningar.  

 

Intentionen för eHälsa och dess vinster, återfinns i en stor mängd samhällsinformation som 

denna studie tagit del av. Vägen från intention till verklighet för alla grupper i samhället, 

beskrivs dock mer sällan. Vilket denna studie menar är en källa till otrygghet hos många 

äldre. Om eHälsa implementeras utan insikt på hur den äldre ser och erfar eHälsa så finns en 

risk att en stor grupp äldre människor exkluderas från eHälsans vinster. Detta i sin tur leder 

till utanförskap och eventuellt även en upplevelse av isolering för den äldre individen. 

 

En lyckad väg från intention till verkliga eHälsotjänster, byggs av vårdens kunskap och 

förmåga att på ett individuellt plan, skapa trygghet i användande och ett förtroende för 

eHälsotjänster mellan den äldre individen och vården. eHälsans vinster för den enskilde äldre 
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behöver belysas för att på så sätt skapa motivation och intresse. Likaså behövs det utökad 

information angående vilka eHälsotjänster som erbjuds och hur de praktiskt används. 

Vårdpersonal behöver kunskap och resurser att handleda och hjälpa äldre i användandet av 

eHälsotjänster. I detta avseende kan äldrespecialistsjuksköterskan spela en stor roll i att 

tillgodose den äldre individens behov av hjälp och stöd, men även vara ett stöd för övrig 

vårdpersonal. Äldres syn, idéer och individuella nivå av datorvana och internetanvändning 

behöver beaktas i utformandet av eHälsotjänster. På så sätt kan äldre delta i att skapa eHälsa 

som leder till ökad delaktighet och självständighet och en stärkt ställning för den äldre 

individen gentemot vården. 

 

Framtida forskning av äldres erfarenheter av eHälsotjänster behövs för att öka kunskapen om 

hur eHälsa kan bli en naturlig del av den traditionella vården. Även studier där äldre ges 

möjligheter att aktivt ta del av och utforma eHälsotjänster skulle gynna en utveckling som 

förtydligar vad eHälsa innebär och ökar tryggheten i användandet för äldre. Ska äldre kunna 

tillskansa sig nyttan och uppleva autonomin i att kunna nå och interagera med vården via 

digital kommunikation, så bör denna fråga studeras vidare. Likaså frågan om hur en 

vårdkontakt via videosamtal, kan bibehålla den äldres upplevelse av kvalité och delaktighet. 

Finns det till exempel likheter med hur de äldre i denna studie har omdefinierat ett besök på 

banken till något de löser hemifrån via eTjänst? Denna studie visar också att det finns behov 

av forskning som ytterligare undersöker behovet av support och handledning som osäkra 

äldre önskar rörande eHälsa. 
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Sammantaget har studien genomsyrats av ett gott samarbete där ett ömsesidigt och aktivt 

deltagande bidragit till innehållsrika diskussioner som lett till kunskapsutbyte och till ett ökat 

lärande. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Förfrågan om deltagande  

 

 

              (1/2) 
 
 
Förfrågan om deltagande i en gruppintervjustudie om 
eHälsa och eHälsotjänster 
 
För att uppnå en ökad delaktighet i vården som rör den enskilde individen så bör 
tillgängligheten till vården öka. Oberoende av tid och plats så bör individen få kontakt med 
vården och kunna genomföra ärenden på ett mer självständigt sätt. Detta syftar till ökat 
självbestämmande och inflytande för individen samt effektivisering av vårdens resurser. Detta 
är kortfattat det nationella politiska målet för den handlingsplan som finns rörande Nationell 
eHälsa, en plan som sträcker sig fram till 2018. Det saknas idag studier rörande den äldre 
individens upplevelser av eHälsa och eHälsotjänster. Därför vill vi i vårt magisterarbete inom 
utbildningen till äldrespecialistsjuksköterska genomföra en gruppintervjustudie med syfte att 
öka kunskapen inom området eHälsa och eHälsotjänster. 
 
Studien kommer att genomföras som ett magisterarbete i vårdvetenskap vid sektionen för 
hälsa på Blekinge Tekniska Högskola. Studiens utformning är granskad och godkänd av 
Etiska kommittén Sydost enligt gällande riktlinjer.  
 
Du som väljer att delta i studien garanteras anonymitet, rätt att avbryta ditt deltagande utan att 
avkrävas skäl och får ta del av studiens resultat. Vill du delta i studien så kommer du lämna 
ett skriftligt samtycke. 
 
Gruppintervju kommer att utföras i Blekinge Tekniska Högskolas lokaler. Intervjun där 
tanken är att ni deltar i grupp (4-6 deltagare i varje grupp) beräknas ta cirka 1 timme. 
Intervjun bandas och materialet kommer sedan bearbetas och analyseras utifrån studiens syfte. 
 
Önskar du ytterligare information rörande studien eller dess utförande vänligen kontakta 
 
Martin Jarl  
0455-38 50 00 
martin.jarl@bth.se 
 
 
Vänliga hälsningar     
 
Martin Jarl & Mikael Kjellsson    
 
 

Handledare:  Mats Lintrup  

  0455-38 50 00 

mats.lintrup@bth.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

 
 

 

  (1/1) 

            

             

 

 

Intervjuguide till fokusgruppsintervju  
 

Kontrollfrågor   • Har deltagarna uppnått ålderspension? 

 

 

Planerade frågor/moment  1, Vad tänker ni på när ni hör ordet eHälsa?  

2, Visning av tre filmer. Efter följer fri reflektion 

rörande filminnehållet. 

3, Hur förhåller ni er till andra tjänster via internet? 

4, Saknar du någon specifik eHälsotjänst? 

 

 

 

Strukturerande frågor   • Hur kände du?  

• Hur menar du? 

• Kan du utveckla?  

• Kan du berätta mer?  

 

Ämnen att beröra under   • eHälsa  

intervjun    • Erfarenheter 

• Synen på eHälsa 
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Bilaga 3. Etisk egengranskning  
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Rådgivande yttrande över projektet ”Äldre individers upplevelser av eHälsa och 
eHälsotjänster” (dnr. EPK 342-2016)  
 
Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Kommittén ser inga etiska hinder för genomförande.  
Följande bör dock beaktas:  
På flera ställen i ansökan anges att respondenterna kommer att vara anonyma (p. 16, 17, 18 
och informationsbrevet).  
Det går inte att utlova att de kan vara anonyma i en studie som görs med gruppintervjuer. De 
som är med i samma gruppintervju kommer troligen att känna igen varandras utsagor. Det är 
därför mer rimligt att skriva att resultaten ska redovisas med konfidentialitet med innebörden 
att studenterna vidtar åtgärder för att skydda personernas integritet.  
Det är oklart vad som kommer att ske med det insamlade materialet efter avslutat 
examensarbete. Enligt p.13 ska det arkiveras men enligt p. 17 ska det förstöras efter att 
studien är genomförd. Det framgår inte heller av informationsbrevet vad som sker med 
materialet efter avslutat projekt. Detta behöver de berörda personerna få information om.  
I informationsbrevet står det att Etikkommittén Sydost har godkänt studiens utformning. 
Detta ska tas bort då kommittén inte har mandat att godkänna studier utan endast ge 
rådgivande yttrande i etiska frågor.  
 
Karlskrona 2016-03-14  
 

Etikkommittén Sydost 

 


