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KESIMPULAN

Disertasi ini memberi wawasan dalam sokongan self-management bagi orang yang 
berkonfrontasi dengan penyakit kanker yang tak dapat disembuhkan, dan yang 
ditawar oleh jururawat.

Definisi dari self-management di disertasi ini diinspirasi oleh definisi Barlow dll. [1] 
dan Bodenheimer dll. [2] dan ada sebagai berikut:

Kemampuan seorang individu untuk tangani kesulitan fisik dan psikis sosial, dan dapat 
mengambil keputusan mengenai pengobatan dan /atau perawatan, dengan tujuan 
supaya penyakit optimal disesuaikan dengan hidup sehari-hari, sedangkan kualitas 
hidup dipertahankan.

Sokongan self-management dirujuk kepada pendekatan kolaboratif:

Pemberi perawatan dan pasien bekerja sama dengan inventarisasi kesulitan, 
menentukan prioritas, menetapkan tujuan, menyusun rencana pengobatan dan 
mengatasi kesulitan [3,4].

Pada self-management dan sokongan self-management dapat dipergunakan dari 
eHealth. Definisi eHealth dalam disertasi ini berdasar atas definisi Eysenbach [5] 
dan ada sebagai berikut:

Memberikan informasi mengenai penyakit atau perawatan kesehatan dan/atau 
sokongan kepada pasien dan/atau si pemberi perawatan ini dengan mempergunakan 
komputer atau teknologi yang lain berada hubungan dengannya.

Dalam disertasi ini ada empat pertanyaan penyelidikan mempunyai hubungan yang 
diberikan balasan dalam lima bahagian penyelidikan.

Pertanyaan penyelidikan pertama yang berhubungan adalah:

1. a. Bukti apa ada mengenai efek eHealth bagi pasien berpenyakit kanker 
yang tak dapat disembuhkan dan bagi si pemberi perawatan ini?

 b. Pasien berpenyakit kanker dan jururawat punya perasaan apa mengenai 
eHealth dan penggunaannya dalam konteks self-management dan 
sokongan self-management?
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Supaya mengetahui sesuatu dan tahu bukti apa efeknya eHealth ini ada dalam 
perawatan onkologi beberapa penilaian dilaksanakan tentang studi kesusasteraan 
yang sistematis dan relevan (Bab 2). 

Sepuluh studi kesusasteraan yang sistematis menyesuaikan dengan persyaratan 
tergolong kelompok tertentu dan ditujukan pada efek eHealth mengenai pasien 
berpenyakit kanker. Studi kesusasteraan yang sistematis mengenai efek eHealth 
pada si pemberi perawatan dari pasien berpenyakit kanker tidak ada.

Dari beberapa penilaian itu ternyata bahwa ada bukti bagi efek eHealth berdasar 
atas sokongan, pengetahuan dan kemampuan informasi yang berakhli. Pengalaman 
mengenai efek pada mengambil keputusan, perasaan dan kehidupan baik secara 
psikis, depresi, ketakutan dan kualitas hidup berlawanan.

Bahagian terbesar perantaraan eHealth ini lebih dituju kepada kelompok umum 
pasien berpenyakit kanker daripada kelompok pasien dalam fase penyakit tertentu 
seperti umpamanya fase paliatif. Selain dari itu eHealth sering bermuat sebahagian 
dalam perantaraan yang terdiri dari berbagai bahagian. Oleh karena efek berbagai 
bahagian ini jarang dilaporkan, tidak selalu jelas bahagian yang mana perantaraan 
tertentu mengakibatkan efek terdapat itu.

Dalam penyelidikan bahagian yang berikut pendapat pasien berpenyakit 
kanker diperiksa mengenai eHealth melalui tiga kelompok fokus online dan 
sepuluh wawancara pribadi (Bab 3). Baik kepada pasien berpenyakit kanker yang 
dapat disembuhkan maupun kepada pasien berpenyakit kanker yang tak dapat 
disembuhkan ditanya apakah pengalaman dan pendapatnya mengenai eHealth.

Pada umumnya pasien bersikap positif mengenai eHealth. eHealth dirasa 
berguna untuk mencari informasi tentang pengobatan, medikasi atau efek 
sampingan, dan untuk berkomunikasi online dengan mereka yang memberi 
perawatan. Akan tetapi kedua kelompok pasien ini pun menegaskan bahwa 
eHealth tidak bisa menggantikan hubungan pribadi dengan mereka yang memberi 
perawatan itu.

Juga pendapat dan pengalaman jururawat mengenai eHealth terlihat dari self-
management dan sokongan self-management dikemukakan (Bab 4). Empat puluh 
lima jururawat dari berbagai bidang turut serta dalam enam kelompok fokus online. 
Mereka menceritakan antara lain mengenai keuntungan eHealth; eHealth memberi 
kemungkinan untuk mencari informasi berhubungan dengan penyakit dan 
bermonitor gejala melalui buku harian digital. Dengannya pasien dapat menguasai 
perawatan dan hidupnya.

Kemudian jururawat berpendapat bahwa kelaikan eHealth, teristimewa, 
bagi pasien berpenyakit kanker yang tak dapat disembuhkan, tergantung dari 
kemampuannya digital, fase penyakitnya, keparahan dan watak keluhannya serta 
gejalanya. 
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Jururawat ini pun menyebut keuntungan eHealth bagi kelangsungan perawatan, 
jika pasien maupun pemberi perawatan langsung dapat masuk aplikasi eHealth. 
Walaupun itu jururawat memberitahukan, dalam penyelidikan daftar pertanyaan 
online tentang kemampuan jururawat untuk sokongan self-management dan 
diterapkannya, bahwa mereka tidak begitu ketahui eHealth dan tidak pernah 
gunakanya supaya berikan sokongan dan bantuan dari jarak (Bab 5). Lagi pula 
jururawat memberitahukan bahwa mereka jarang bicarakan dengan pasien 
bagaimana eHealth dapat digunakan pada kegiatannya sehari-hari.

Sama seperti pasien jururawat tegaskan bahwa eHealth tidak dapat 
menggantikan hubungan pribadi antara mereka dan pasiennya.

Pertanyaan penyelidikan kedua yang berhubungan dibalas dalam disertasi ini 
adalah:

2. Bagaimana orang yang berkonfrontasi dengan penyakit kanker yang tak 
dapat disembuhkan tangani akibat penyakit ini dalam hidup sehari-hari?

Dengan tiga kelompok fokus online dan sepuluh wawancara pribadi diselidiki 
kegiatan self-management yang mana dilakukan orang yang berpenyakit kanker 
yang dapat disembuhkan atau tak dapat disembuhkan (Bab 3). Keterangan dan 
data ini yang dikumpul dianaliserkan secara kualitas. Tema terpenting ditarik dari 
keterangan dan data yang dibagi dalam empat bidang perhatian self-management 
itu dari Kerangka Generik Self-management [6,7]. Semua pasien berpenyakit 
kanker, dalam fase penyakit apapun, tampaknya melaksanakan kegiatan self-
management yang sama. Kegiatan ini termuat terutama:
• Mencari informasi mengenai penyakit dan pengobatan (yang cocok dengan 

bidang perhatian ‘Pengetahuan melalui pengalaman’ dari Kerangka Generik 
Selfmanagement);

• Melepaskan dan menerima, membuka hati, dan membatasinya (yang cocok 
dengan bidang perhatian ‘Hidup dengan penyakit’);

• Memperhitungkan informasi dokter, keinginan/kebutuhan sendiri dan akibatnya 
mengalami pengobatan atau tidak, waktu mengambil keputusan (yang cocok 
dengan bidang perhatian ‘Sumbangan sendiri dalam perawatan’).

Kegiatan self-management seperti mengurus perawatan di rumah, persediaan 
keuangan atau rupa lain dalam perawatan kesehatan dan sokongan ini (yang cocok 
dengan bidang perhatian ‘Mengorganiserkan sumber perawatan dan bantuan’) 
jarang disebut.
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Pertanyaan penyelidikan ketiga yang berhuhungan diperiksakan dalam disertasi ini, 
adalah:

3. Bagaimana jururawat menilaikan kemampuannya mengenai sokongan self-
management dan sokongan self-management yang benar-benar bagi orang 
yang dikonfrontasi dengan penyakit kanker yang tak dapat disembuhkan?

Dalam enam kelompok fokus online jururawat ini yang berpendidikan nivo berbagai-
bagai dan bekerja di bidang berbeda-beda, ditanya bagaimana mereka menyokong 
dan membantu pasien dengan penyakit kanker ini yang tak dapat disembuhkan 
serta si pemberi perawatan itu dengan mengatasi akibat fisik dan psiko-sosial 
penyakit ini. Selain dari itu ditanya pun bagaimana mereka membuatnya dalam 
keadaan ideal (Bab 4).

Keterangan dan data menurut unsur penyelidikan kualitatif dianaliserkan 
dan tema yang penting untuknya dibagikan dalam tahap model 5 A [7,8], yakni 
mencari tahu (Assess), menasehatkan (Advise), menjanjikan dan menentukan 
(Agree), membantu (Assist) serta mengatur dan mengurus (Arrange). Model 5 A ini 
dirancang supaya pemberi perawatan ditolong memberi struktur kepada sokongan 
self-management.

Ternyata perhatian terutama diberikan pada mencari tahu kebutuhan dan 
keinginan pasien berpenyakit kanker yang tak dapat disembuhkan serta menilaikan 
keadaan pribadinya (mencari tahu (Assess) dalam model 5 A) dan memberikan 
informasi mengenai rupa penyakit kanker teristimewa yang tak dapat disembuhkan 
(menasehatkan (Advise) dalam model 5 A). Huruf A yang lain yang kurang sering 
disebut adalah menjanjikan dan menentukan (Agree) tujuan yang dapat dicapaikan, 
membantu (Assist) pasien jika tujuan tertentu harus dicapaikan, serta mengatur dan 
mengurus (Arrange) lalu membuat janji mengenai turutan sokongan/pertolongan 
itu.

Jururawat terus menceritakan, dalam keadaan ideal, bahwa mereka ingin 
mempunyai waktu lebih untuk bergaul dengan pasien supaya sokongan self-
management seoptimal dicocok dengan pasien. Disampingnya mereka beritahukan, 
memberikan perhatian lebih kepada si pemberi perawatan supaya mereka turut 
serta.

Dalam penyelidikan daftar pertanyaan online yang berikut, sebagai percontoh 
di negeri, untuk 222 jururawat yang bekerja di rumah sakit atau di wilayah,maka 
kepercayaan jururawat ini diperiksa, apakah mereka sendiri mampu memberikan 
sokongan self-management, pun apakah sokongan self-management benar-benar 
ditawarkan. Ini dicatat melalui daftar pertanyaan menuruti tahap model 5 A (Bab 5).
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Hasilnya bahwa jururawat mempunyai kepercayaan cukup atas kemampuannya 
mencari tahu kebutuhan pasien serta menilaikan keadaan pribadi lalu menasehatkan 
dan menginformasikan penyakit dan kesulitan yang bersangkutan (ya itu mencari 
tahu (Assess) dan menasehatkan (Advise) dalam model 5 A). Kepercayaan cukup 
baik mengenai menjanjikan dan menentukan (Agree) tujuan, membantu (Assist) 
supaya tujuan dapat dicapaikan serta mengatur dan mengurus (Arrange) turutan 
sokongannya.

Mengenai penerapan benar-benar tahap dari model 5 A ini, tampaknya 
penghasilan penyelidikan ini mengkuatkan hasil studi kelompok fokus online 
yang dikemukan di Bab 4. Dari penyelidikan daftar pertanyaan yakni pun ternyata 
bahwa huruf A dari mencari tahu (Assess) dan menasehatkan (Advise) adalah 
unsur sokongan self-management, yang terbanyak kali diterapkan oleh jururawat. 
Menjanjikan dan menentukan tujuan bersama artinya yang sama, ya itu tahap ini 
(menjanjikan dan menentukan (Agree) dalam model 5 A) kurang sering dikemukan 
dalam penyelidikan daftar pertanyaan. Juga membantu mencapaikan tujuan 
tertentu (Assist) dan mengatur dan mengurus turutan sokongan (Arrange) ternyata 
itulah unsur yang paling kurang diterapkan dari sokongan self-management itu. 
Hasil yang pun dikemukan dari kelompok studi fokus online dan ditetapkan oleh 
penyelidikan daftar pertanyaan itu.

Dalam penyelidikan daftar pertanyaan juga ditunjuk perbedaan antara bidang 
perawatan (Bab 5): Ternyata jururawat di wilayah mempunyai kepercayaan lebih 
atas kemampuannya sendiri untuk memberikan sokongan self-management dan 
sokongan ini ditawar seringkali daripada jururawat di rumah sakit. Penghasilan 
ini penting pada perkembangan perantaraan sokongan self-management yang 
ditawar oleh jururawat kepada orang yang berkronfontasi dengan penyakit kanker 
yang tak dapat disembuhkan.

Perantaraan terdiri dari hubungan pribadi antara pasien dengan jururawat 
berakhli perawatan onkologi dan/atau paliatif. Perantaraan diadakan di konteks 
kunjungan kelangsungan berarti kunjungan di rumah supaya kelangsungan 
perawatan dijaminkan, misalnya sesudah keluar dari rumah sakit dan kesulitan 
pada tepatnya dapat ditemukan serta diberitahukan.

Tujuan perantaraannya adalah memimpin jururawat pada memberikan 
sokongan self-management dan sekaligus memberi sumbangan kepada self-
management orang berpenyakit kanker yang tak dapat disembuhkan dan yang 
langsung bersangkutan.

Perantaraan sokongan self-management dari jururawat berstruktur melalui 
tahap model 5 A. Menambahkan hubungan pribadi ini adalah penggunaan dua 
alat: prototipe eHealth alat Oncokompas yang disesuaikan spesial untuk pasien 
dalam fase paliatif, serta alat Informal Care Quick Scan (‘Quick Scan Pemberian 
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Perawatan’).
Oncokompas adalah alat self-management online, yang bertujuan 

memperkayakan pengetahuan mengenai impak kanker kepada pasien, menyokong 
mereka supaya mengetahui kebutuhan sokongan terhadap kesulitan bersangkutan 
dengan kanker, dan berfasilitas perawatan bersokongan. Dengan Oncokompas 
pasien dapat memonitor kualitas hidup melalui yang disebut ‘Patient Reported 
Outcomes Measures’ (penghasilan dan pengukuran dilapor oleh pasien), diturut 
oleh ‘feedback’ (umpan balik) yang otomatis dituju kepada dan cocok bagi pasien. 
[9-12].

Alat Informal Care Quick Scan (’Quick Scan Pemberian Perawatan) adalah daftar 
pertanyaan yang pendek yang diberi pengetahuan mengenai pajak perawatan 
pemberi perawatan itu.

Pertanyaan penyelidikan yang keempat dalam disertasi ini adalah:

4. a. Apakah perantaraan sokongan self-management dari jururawat yang 
berstruktur bagi pasien yang berpenyakit kanker tak dapat disembuhkan 
dapat mencapaikan tujuannya?

 b. Bagaimana jururawat dan pasien yang berpenyakit kanker tak dapat 
disembuhkan menilaikan perantaraan sokongan self-management dari 
jururawat yang berstruktur ini?

 c. Apakah ada indikasi bahwa perantaraan sokongan self-management 
ini diberikan pengaruh positif kepada pasien untuk beraktif online 
membicarakan penyakitnya dan kepada kualitas hidup bagi pasien yang 
berpenyakit kanker tak dapat disembuhkan?

Pertanyaan penyelidikan terakhir ini diperiksa dalam penyelidikan mengenai 
mencapaikan tujuannya diantara jururawat (Bab 6) dan pasien (Bab 7). Untuknya 
digunakan metode penyelidikan kualitatif maupun kuantitatif serta berbagai-bagai 
sumber, ya itu pendaftaran pemberitahuan baru untuk kunjungan kelangsungan, 
daftar pertanyaan dan keterangan dan data wawancara dari jururawat dan pasien.

Penyelidikan mencapaikan tujuan ini diantara 22 jururawat ditunjukkan bahwa 
penerapan perantaraan sokongan self-management ini di praktek pada beberapa 
pihak tentu tujuan dicapaikan akan tetapi pada beberapa pihak lain tidak (Bab 6). 
Perantaraan pada satu pihak dapat dicapaikan oleh karena 18 dari 22 jururawat sedia 
menerapkan perantaraan waktu kunjungan kelangsungan ini, maka pengukuran 
pengangkatan meninggikan (81%). Apa lagi jururawat menilaikan perantaraan 
ini sebagai positif rata-rata dengan skor kepuasaan 7.57 (skala 0-10), dan mereka 
beritahukan bahwa perantaraan bersambungan dengan praktek sekarang ini. 
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Dalam wawancara pribadi diceritakan oleh jururawat bahwa mereka positif 
mengenai model 5 A. Kemudian dianggap kunjungan kelangsungan ini sebagai 
lingkungan cocok bagi perantaraan ini, oleh sebab ada lebih waktu untuk pasien 
dan pemberi perawatan daripada umpamanya di rumah sakit.

Di pihak lain beberapa sudut perantaraan tujuannya tidak dicapaikan;hanya 
sebahagian jururawat (10 dari 22) menerapkan perantaraan selengkapnya (sekurang-
kurangnya dengan satu pasien). Selain dari itu perantaraan selengkapnya bukan 
diterapkan pada semua pasien, melainkan hanya pada 21 dari 36 pasien, yang turut 
serta dalam penyelidikan mencapaikan tujuan ini. Melihat kepada penyelidikan 
bahagian dikemukakan sebelumnya huruf A dari membantu (Assist) dan mengatur 
dan mengurus (Arrange) diterapkan paling kurang.

Jururawat tidak setuju, pendapatnya dibagi-bagi mengenai penggunaan 
eHealth (mengenai Oncokompas) sebagai bahagian perantaraan. Sebahagian ingin 
berkombinasi eHealth dan hubungan pribadi (seperti perantaraan), sedangkan 
sebahagian lain ingin hubungan pribadi saja (Bab 6).

Mengenai Oncokompas kelompok pertama sudah diberitahukan bahwa inilah 
tambahan pada hubungan pribadi, oleh karena membicarakan penghasilan 
Kompas Onko mengakibatkan penilaian cepat dari kesulitan dan kebutuhan pasien. 
Kemudian ditambah oleh jururawat bahwa inilah membantu mereka menyesuaikan 
sokongan self-management pada pasien. Ini juga sama bagi ‘Quick Scan’ Pemberi 
Perawatan, daftar pertanyaan yang diberi pengetahuan tentang pajak perawatan 
untuk pemberi perawatan.

Bersambungan dengan mencapaikan tujuannya di perantaraan, pun diselidiki 
apakah rekrutan melalui jururawat dapat dicapaikan (Bab 6). Kepada jururawat 
yang turut serta ditanya apakah mereka ingin merekrut pasien bagi penyelidikan 
mencapaikan tujuan yang sama ini (Bab 7). Jururawat berpendapat bahwa rekrutan 
ini yang selama kunjungan kelangsungan pertama harus dilakukan, sebagai 
tantangan. Oleh karena pada kunjungan pertama juga hal-hal yang lain dibicarakan. 
Disampingnya ternyata jururawat melindungi pasiennya (‘gatekeeping’) dan ragu-
ragu bertanya turut serta dalam penyelidikan ini.

Penyelidikan bahagian di antara pasien berpenyakit kanker yang tak dapat 
disembuhkan (n=36) ditunjukkan bahwa pasien positif mengenai perantaraan 
sokongan self-management dari jururawat; mereka memberikan sokongan angkah 
7.2 rata-rata (skala 0-10) (Bab 7). Pasien merasa penting bahwa jururawat berakhli 
dalam onkologi dan/atau perawatan paliatif memberikan sokongan di rumah. Dari 
penilaian pasien ternyata bahwa sebahagian terbesar (74%) merasa jururawat 
menyokong self-management nya sepenuh-penuhnya, sehingga setiap huruf A 
dari model 5 A diterapkan. Selain dari itu ternyata sokongan self-management jika 
dimaksud sokongan mencapaikan tujuannya yang tertentu (membantu) Assist)) 
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dan mengatur dan mengurus turutuan sokongan (Arrange), terjadi kurang sering 
daripada sokongan self-management jika dimaksud mencari tahu kesulitannya, 
kebutuhan dan keinginan pasien (Assess). Pendapat ini bersama dengan pendapat 
di penyelidikan bahagian yang lain (Bab 4, 5 dan 6).

Oncokompas, sebagai bahagian perantaraan sokongan self-management 
digunakan hanya oleh 13 dari 59 pasien, yang untuk tujuan ini memberikan alamat e 
mail. Perasaan pasien mengenai Oncokompas berlawanan; ada yang merasa positif 
tetapi jelaskan bahwa informasi dan nasehat yang diberikan Oncokompas bukan 
diterapkan, bukan dimaksud bagi mereka. Walaupun begitu mereka merasa ada 
potensi jika pasien menggunakan Oncokompas yang berada dalam keadaan lain, 
seumpamanya pasien yang bergejala kuat dan jelas.

Dalam penyelidikan bahagian diantara pasien (Bab 7) juga diperiksa apakah ada 
indikasi hasil perantaraan bagi pasien mengenai beraktif online dan kualitas hidup. 
Tidak terdapat perubahan statistis yang berarti bagi pasien mengenai beraktif 
online dan kualitas hidup. Oleh karena tidak ada kelompok yang dapat periksa dan 
cek semua ini, tidak diketahui apakah efek pengukuran penghasilan ini bagi pasien 
yang tidak terima perantaraan sokongan self-management dari jururawat ini. Maka 
itu persamaan antara kelompok pasien tidak bisa dilakukan.

Bab yang terakhir (Bab 8) ada kesimpulan penghasilan terpenting. Pun dimuat 
renungan dan anjuran metodologis buat pendidikan dan praktek. Anjuran terpenting 
adalah menyatukan dan membawakan sokongan self-management lebih lagi dalam 
pendidikan jururawat dan menyekolahkan jururawat berpraktek sedang sokongan 
self-management ditawarkan menurut model 5 A, dengan perhatian istimewa 
bagi menjanjikan dan menentukan (Assess), membantu (Assist), mengatur dan 
mengurus (Arrange). Kemudian dianjurkan untuk mendorong serta memberikan 
duluan sokongan self-management ini kepada orang yang berpenyakit kanker 
tak dapat disembuhkan. Demikian pasien dapat gunakan sokongan ini dan pada 
akhirnya sendiri menentukan dan berkuasa mengenai hidup dan perawatannya. 
Introduksi perantaraan sokongan self-management ini dalam praktek dapat 
menolong mewujudkan anjuran ini. Terakhir penting bahwa sokongan self-
management ini, teristimewa jika eHealth digunakan, dicocok dengan keinginan 
dan kebutuhan pasien.
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