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Bakgrund och problemformulering 
Då frågor kring informationsteknikens (IT) användning inom vården ofta handlar om 
ekonomisk effektivitet och medicinsk nytta finns ett behov av att sätta ett vårdvetenskapligt 
perspektiv på frågan om nyttan eller effekterna av IT. Utifrån en teoretisk definition av IT 
respektive omvårdnad är det möjligt att se att IT kan ha betydelse för sjuksköterskans 
omvårdnad på åtminstone tre sätt; som informationsbärare av vårdvetenskaplig information, 
som medium för interaktion med patienten och som påverkan på arbetsinnehåll och 
sjuksköterskans yrkesroll. Studien avser därför belysa hur sjuksköterskor uppfattar IT:s 
betydelse för omvårdnaden av patienten. 
 
Syfte 
Studien syftar till att belysa IT:s betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienten. 
Kunskap om denna betydelse är en förutsättning för att omvårdnad som en viktig del i 
patientens vård, främjas av den IT-användning som införs och används inom hälso- och 
sjukvården. 
 
Metod 
Sex intervjuer inom två forskningsfält gjordes och analyserades genom en kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Resultat och diskussion 
Resultatet visar att IT i praktiken har liten betydelse ifråga om att stödja sjuksköterskans 
teoretiska omvårdnadskunskap. Genom att vården erbjuder kommunikation via e-post är det 
möjligt att patienters olika behov av kontakt med vården tillgodoses. Sjuksköterskans 
omvårdnad via e-post sker genom inkänning och bekräftelse via de skrivna orden, vilka 
upplevs sätta ramarna för den vårdrelation som konstitueras. Nytt arbetsinnehåll, som 
omvårdnad via e-post, har ställt nya krav på sjuksköterskans kompetens. Genom att mötas via 
e-post upplevs tekniken bidra till närhet snarare än skapa distans. Själva tekniken i sig upplevs 
inte stå i opposition till omvårdnaden förrän den inte fungerar tillfredsställande. 
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INLEDNING 
 
Efter studier och egen undervisning inom vårdvetenskap, informatik respektive vård- och 
omsorgsinformatik känns det naturligt och självklart att se den informationsteknik (IT) som 
används i en verksamhet som något som ska fungera som stöd för medarbetarnas 
arbetsuppgifter. Mitt intryck av litteratur och forskning angående IT-användning i vården är 
att dessa ofta fokuserar på IT-användningens mål i form av ekonomisk effektivitet och 
medicinsk nytta, inte lika ofta vårdkvalitet i betydelsen god omvårdnad. Jag har sällan mött 
någon reflektion över om eller hur sjuksköterskans omvårdnad av patienten berörs av IT-
användningen inom hälso- och sjukvården. 
 
Frågan om IT:s betydelse för sjuksköterskans omvårdnad tog form då jag arbetade med att 
identifiera och formulera sjuksköterskans kompetensbehov ifråga om IT. Detta 
kompetensbehov anses av Svensk sjuksköterskeförening (2002) vara i första hand 
användarkunskap och genom en förlängning av dessa ska en kompetens som kravställare på 
nya IT-lösningar nås. Inte heller i andra resultat som rör sjuksköterskans IT-kompetens1, 
nämns förståelse för IT:s betydelse för sjuksköterskans omvårdnad. Likväl är omvårdnad 
sjuksköterskans huvudansvar och sjuksköterskeutbildningens karaktärsämne. 
 
Eftersom omvårdnad idag är ett vetenskapligt ämne, måste kunskap ifråga om omvårdnad 
kunna artikuleras. Under sjuksköterskeutbildningen läser studenter bokstavligt talat 
vårdvetenskap för att höja sin kompetens inom ämnet. Information om omvårdnad ligger då 
till grund för studentens kunskapsutveckling. Med tanke på att omvårdnad har denna 
teoretiska dimension, borde IT kunna vara av betydelse för sjuksköterskans omvårdnad, 
genom att IT fungerar som just bärare av information.  
 
IT-användning spelar enligt SOU (1995:68) dessutom en allt större roll för hur hälso- och 
sjukvården bedrivs och utvecklas. Införandet av nya IT-lösningar innebär att gamla 
arbetsuppgifter försvinner och nya tillkommer, dessutom ges nya förutsättningar för hur 
verksamheter organiseras och bedrivs. Inom hälso- och sjukvården sätts enligt 
regeringspropositionen (1999/2000:86) till exempel stor tilltro till att televård, som innebär 
utövande av vård på distans genom kommunikation via IT, ska göra att den till synes olösliga 
ekvationen ökat vårdbehov och minskat vårdutbud, ska gå jämnt upp. Om detta är av 
betydelse för omvårdnaden av patienten är inte heller något som rönt mycket uppmärksamhet 
i litteratur, trots att utvecklingen av televård bör innebära att förutsättningarna för en vårdande 
relation mellan vårdare och patient ändras. 
 
Ovanstående är min personliga bakgrund till mitt intresse för frågan om IT-användningens 
betydelse för sjuksköterskans omvårdnad. Då frågor kring IT-användning av tradition tidigare 
varit ett kunskapsområde för teknisk personal med begränsad kunskap om vård i allmänhet 
och omvårdnad i synnerhet, borde det finnas ett vidare behov av att sätta ett vårdvetenskapligt 
perspektiv på frågan. Kunskap om hur IT-användningen förhåller sig till sjuksköterskans 
omvårdnad skulle kunna vara av värde då det är ett faktum att dess användning inom hälso- 
och sjukvården redan är omfattande och dessutom ständigt ökar. En medvetenhet om IT:s 
premisser i fråga om omvårdnad är då en förutsättning för att kunna värna detta 
ansvarsområde. 

                                                 
1 Se till exempel Yee (2002), McCannon och O’Neal (2003) och Staggers, Gassert och Curran (2001).  

 1



 

BAKGRUND 
 
Informationsteknik 
Det går att som Gratte (1996) definiera begreppet IT utifrån vad det är eller består av. Som 
artefakt sedd består IT av någon form av hårdvara, till exempel en persondator, försedd med 
exakta instruktioner, logiska regler för hur data ska behandlas. Instruktionerna utgör den så 
kallade mjukvaran, programvaran eller data-/informationssystemet (Ibid., 1996).  
 
Vanligare idag är kanske att definiera IT utifrån dess funktion. Begreppet IT är då enligt 
Nationalencyklopedin (2006) ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som 
uppkommit till följd av datatekniska framsteg. De möjligheter som datatekniken erbjuder, är 
framför allt förmåga till insamling, lagring, bearbetning och kommunikation av information 
(Ibid., 2006). Den stora förtjänsten med IT var ursprungligen dess förmåga att snabbt och 
exakt hantera stora mängder data (Peterson & Rydmark, 1996). Dessa fördelar utnyttjas för i 
stort sett all typ av datahantering i vårt samhälle idag. Data representeras av siffror, bokstäver 
och tecken och blir egentligen till information först då de når användaren. IT kan då förstås 
som en bärare av information som i en verksamhet ligger till stöd för medarbetarnas 
beslutsfattande, agerande och i förlängningen kunskapsutveckling (Andersen, 1991).  
 
Enligt Grundén (1992) kan införande av IT i en verksamhet även förklaras i termer av 
organisationsförändring. Hon menar att införande och användning av IT kan förstås som en 
förändring av hur man strukturerar och också genomför verksamhetens arbetsuppgifter. 
Strukturen i betydelsen arbetsfördelning och sätt att kommunicera berörs och ibland till och 
med styrs av IT. Arbetsuppgifterna eller processerna avser det ”som görs”, och även dessa 
påverkas i hög grad av verksamhetens IT-användning (Ibid., 1992). Idag benämns IT även 
ofta IKT, vilket står för informations- och kommunikationsteknik. Begreppet används enligt 
Nationalencyklopedin (2006) då man vill betona teknikens kommunikativa roll och uttrycket 
anger också att kommunikation via Internet, e-post, chatt och diskussionsforum idag är ett 
centralt användningsområde för IT. Många verksamheter är idag uppbyggda utifrån 
möjligheten att kommunicera via IT, till exempel dagens många distansutbildningar eller 
hälso- och sjukvårdens televård. 
 
Ovanstående beskrivning av IT:s funktion inrymmer också en förklaring av dess syfte eller 
målsättning, vilka ofta kan förstås som effektivitetsinriktade rationaliseringar. Historiskt sett 
har sådana målsättningar stått i motsats till arbetsmiljöförbättringar, vilka i sin tur istället 
ansetts leda till kostnadsökningar. Nu finns det enligt Lennerlöf (1993) ingen naturlag som 
säger att det måste vara så, men likväl uppstår konsekvenser för arbetsmiljön, då en 
verksamhet inför och använder IT. Till exempel talas om en risk för abstraktisering av 
praktiska yrken till följd av ökad IT-användning (Barklöf i Lennerlöf, 1993; Gratte, 1996). 
För många yrken har den ökade datoriseringen och därmed det förändrade arbetsinnehållet 
samtidigt inneburit nya yrkesroller och kompetenskrav (SOU 1997:63) 
 
Sjuksköterskans omvårdnad 
Begreppet omvårdnad används flitigt, men det saknas enligt Danielsson (1992) och Ekebergh 
(2001) konsensus kring begreppets betydelse. Omvårdnad kan beskrivas i termer av 
ansvarsområde, kompetens eller arbetsuppgifter men också i form av omvårdnadens ’vad’.  
 
I en vårdverksamhet är det enligt SOSFS (1993:17M) sjuksköterskan som har det primära 
ansvaret för omvårdnaden av patienten. I detta ansvar ingår att planera, genomföra och 
utvärdera omvårdnadsåtgärder. Ansvaret omfattar även att tydliggöra de 
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omvårdnadsteoretiska och etiska grunderna samt att följa utvecklingen och forskningen inom 
verksamhetsområdet för att skapa förtrogenhet med nya rön. En legitimerad sjuksköterska ska 
enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och barnmorskor (1997) 
förutom att följa, utnyttja och medverka i forsknings- och utvecklingsarbete även kunna söka 
och kritiskt granska relevanta forskningsrön. 
 
Att omvårdnaden vilar på omvårdnadsteoretisk och etisk grund förutsätter enligt Thorsén 
(1992) en professionalisering av sjuksköterskans omvårdnadskunskap. Att betrakta 
omvårdnad som vetenskap innebär att omvårdnadens vad och varför kan formuleras och 
kommuniceras i ord. Thorsén refererar till Stegmüller (s. 177, a. a.) som menar att: 
”Vetenskap existerar endast där diskussion är möjlig…”. Bentling (1995) beskriver att 
professionaliseringen av sjuksköterskeyrket förutom yrkesmonopolet karaktäriseras av ett 
kunskapande, en användning av kunskapen, men också förmåga att förmedla denna kunskap.  
 
Omvårdnad som vetenskap eller vårdvetenskap kan enligt Ekebergh (2001) läras genom teori 
respektive praxis. Vårdvetenskaplig kunskap i teorin beskriver idealförhållanden för 
vårdandets innebörd och grundmotiv, medan vårdvetenskap i praxis kan ses som 
tillämpningar av motsvarande idealmodell i ett vårdande kontext. Den teoretiska och den 
praktiska kunskapen förenas i själva vårdandet där den implicit uttrycks som vårdkonst. Att 
försöka artikulera denna vårdvetenskapens kärna är inte enkelt, men både möjligt och 
angeläget för att synliggöra och utveckla vårdandet (Ekebergh, 2001). 
  
Ovanstående ger att omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och att detta ansvar vilar 
på vetenskaplig kunskap, vilket i sin tur förutsätter att kunskapen kan kommuniceras. Men 
frågan om vad omvårdnad egentligen är, kvarstår. Vårdandets innebörd förklaras av flera 
omvårdnadsteoretiker (Rooke, 1994). Gemensamt är att vårdandet innebär att bistå patienten i 
vägen mot att uppleva hälsa. En förutsättning för att denna utveckling, vårdprocess, ska bli 
gynnsam hos patienten, är enligt Eriksson (1988) en fungerande vårdrelation. 
 
Vad som gör en vårdrelation fungerande, eller vårdande, beskrivs ingående av Kasén (2002) 
som gör en analys av begreppet relation. Fyra dimensioner av begreppet beskrivs; relation 
som förhållande, beröring, förbindelse samt berättelse. Förhållandedimensionen beskriver de 
asymmetriska omständigheter som omger relationen, där patienten är den som lider och 
vårdaren alltid den som bär ansvar för relationen. Relation som beröring avser den kontakt 
som uppstår mellan vårdaren och patienten som kropp, själ och ande. Relationens förbindelse 
är nära förknippat med förpliktelse, där det är vårdaren som genom sin kunskap och roll, är 
förpliktigad att värna om patientens värdighet. Begreppets fjärde dimension, relation som 
berättelse, omfattar patientens berättelse om sin lidandekamp och hur vårdarens medlidande 
och inbjudan till en vårdande relation öppnar upp för tillit och förtroende hos patienten. 
 
Med utgångspunkt i bland andra Kasén, beskriver Wiklund (2003) vad som kännetecknar en 
fungerande vårdrelation. I en vårdande relation ges möjlighet för vårdande samtal och i detta 
utrymme för patientens lidandeberättelse. Att berätta om sitt lidande kan innebära att 
patienten förlikar sig med sitt lidande, ser det som en del av sin livsberättelse och ger det 
mening och betydelse för sitt liv. För att patientens beskrivning av sitt lidande ska leda till en 
positiv utveckling måste den bekräftas och valideras, vilket innebär att vårdaren visar att 
han/hon ser, respekterar och tar patientens berättelse på allvar. I vårdrelationen och 
valideringen av patientens lidandeberättelse finns även utrymme för vårdaren att konfrontera 
patienten och visa på alternativa vägar att gå (Wiklund, 2003).  
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Wiklund (2003) skriver att utan en vårdrelation reduceras vården till utförande av olika 
arbetsuppgifter. Samtidigt menar Malmsten (2001) att vårdrelationen måste utgå från respekt 
och vördnad för den enskilde individen och därmed ses som en möjlighet för patienten och 
inte ett krav från vårdarens sida. Individens integritet och självbestämmande måste beaktas 
även då det handlar om en vårdrelation. En icke-vårdande relation kan dessutom enligt 
Wiklund (2003) vara destruktiv och orsaka patienten vårdlidande. Det finns enligt Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) flera orsaker till varför en vårdrelation inte 
alltid blir vårdande. Tidsbrist i en för vårdaren pressad arbetssituation ges som förklaring. 
Andra orsaker kan vara oförmåga eller rädsla hos vårdaren för att gå in i en relation.  
 
Förutom praktiska förutsättningar i form av tid, krävs alltså såväl förmåga som mod hos den 
som vårdar för att skapa en vårdande relation. Den professionella vårdaren kännetecknas 
enligt Wiklund (2003) av förmåga att integrera olika kunskapsmönster. Så väl personlig 
kunskap, som självkännedom och mod, men också teoretisk, empirisk och etisk kunskap ingår 
i den professionella sjuksköterskans yrkesroll.  
 
IT inom hälso- och sjukvården 
IT-användningen inom hälso- och sjukvården började precis som i andra branscher inom de 
administrativa områdena. Administrativa patientsystem och så småningom patientjournalen 
har kommit att datoriseras i syfte att underlätta hanteringen av stora datamängder (Peterson & 
Rydmark, 1996). Förutom den datoriserade patientjournalen som bärare av patientspecifik 
information, förväntas IT möjliggöra spridning av ny kunskap. I Socialstyrelsens rapport om 
lika vård på lika villkor (2005), fastslås att vården i högre utsträckning ska kunskapsstyras. 
Alla patienter ska ha tillgång till likvärdig vård baserad på tillgänglig kunskap och forskning. 
Detta förutsätter att vården organiseras och bygger system för att på bästa sätt integrera 
information och kunskap mellan olika vårdnivåer. IT spelar en stor roll i detta avseende och 
med tanke på den intensiva kunskapsutveckling som pågår inom vårdområdet är det angeläget 
att utnyttja detta hjälpmedel på bästa sätt (Ibid., 2005). I takt med utvecklingen av 
evidensbaserad omvårdnad växer också sjuksköterskans behov av att ha tillgång till 
vårdvetenskapliga forskningsresultat (Svensk sjuksköterskeförening, 2002). IT spelar där en 
stor roll genom att såväl nationell som internationell omvårdnadsforskning blir tillgänglig via 
elektroniska databaser, tidsskrifter eller Internet. Inte bara kravet på evidensbaserad vård utan 
även det faktum att patienter idag, mycket tack vare IT, är mer välinformerade, ökar trycket 
på att sjuksköterskor på samma sätt håller sig kunskapsmässigt uppdaterade med nya rön 
inom området (Ibid., 2002).  
 
Till följd av teknikens utveckling har nya användningsområden för IT inom hälso- och 
sjukvården tillkommit. Förutom att överföra data, till grund för information och i 
förlängningen kunskap, används idag IT i stor utsträckning för att kommunicera. Enligt 
departementsrapport Vård I Tiden (2002:3) innebär så kallad distansöverbryggande televård 
IT-stödd kommunikation inom vårdverksamheter, mellan vårdnivåer och huvudmannagränser 
samt mellan patienter, anhöriga och vården. Användningsområdet att kommunicera med hjälp 
av IT har funnits en relativt lång tid, men utbyggnaden har gått långsamt. Den vanligaste 
tillämpningen inom televård var 2002 det vanliga e-postmeddelandet med en bifogad fil med 
patientuppgifter och en förfrågan kollegor emellan. Rörliga realtidsbilder av god kvalitet som 
komplement till e-post, förväntades år 2002 vara standard inom vården inom kort. De 
satsningar som överlevt projekt- och forskningsstadiet och fått verkligt genomslag var 2002 
få. De största hindren är svårigheten att hitta former av televård som accepteras och förstås av 
berörd personal, liksom det faktum att principen om televård i sig förutsätter omfattande 
organisatorisk samverkan för att uppnå önskat resultat. Likväl ställs stora förhoppningar på 
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televårdens effekter och nytta för sjukvården. Ur ett patientperspektiv kan specialistkunskap 
göras tillgänglig och därmed optimera den medicinska behandlingen, för alla oavsett 
geografisk lokalisering. Vårdinrättningar kan även göras tillgängliga för patienter och 
anhöriga genom enklare vägar för kommunikation (Ds 2002.3 Vård I Tiden, 2002). 
 
Frågan om teknikanvändning i allmänhet är omdebatterad och ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv inte helt okontroversiell. Eriksson (1985) skriver att det under alla tider pågått en 
konflikt mellan högteknologi i allmänhet och naturvetenskaplig kunskap och en caritativ vård 
(en vård som baseras på människokärlek). Samtidigt har man under samma tider alltid förenat 
vårdandet som konst, teknologi och vetenskap. Eriksson menar att en högt utvecklad 
vårdkultur bygger på såväl högteknologi som caritativ vård och ifrågasätter motståndet mot 
att förena det hårda med det mjuka. Dahlberg (1997) ger uttryck för detta motstånd då hon 
skriver att teknologiska aspekter måste ses som restriktioner för vårdandet. Samtidigt betonar 
hon ändå behovet av att uppmärksamma teknologins betydelse, men varnar för risken att låta 
dess möjligheter utgöra grunden eller utgångspunkten för dess användning.  
 
Ruland (2002) skriver mer specifikt om IT. Hon uttrycker att IT förhåller sig till 
omvårdnadens kunskapskomponenter genom att hjälpa sjuksköterskan att ta dessa kunskaper i 
bruk. Hon beskriver att sjuksköterskan har ett behov av kunskap för att kunna identifiera 
patientens hälsoproblem, se samband och orsaker, kunna föreslå möjliga åtgärder och se 
förväntade resultat. Förutom denna naturvetenskapliga kunskap menar Ruland att 
sjuksköterskan genom att förstå och tolka situationens meningsinnehåll som det framstår för 
patienten, skaffar sig artikulerad kunskap om individens unika sjukdomsupplevelse. Både 
denna naturvetenskapliga kunskap och denna, som Ruland kallar det, hermeneutiska 
förståelse för det individuella, utgör användningsområden för IT. Omsorgsaspekten i 
omvårdnaden, den mellanmänskliga kontakten, närheten och samspelet, är dock personliga 
kvaliteter sjuksköterskan för med sig in i omvårdnadssituationen och något som enligt Ruland 
inte kan beröras av IT. Samtidigt skriver hon att egenskaperna är en förutsättning för 
förståelse av den unika patienten, och något som trots allt kan komma att tas i bruk genom 
utbildning.  
 
Vårdens teknikanvändning innebär att sjuksköterskan måste förhålla sig till och använda IT, 
vilket kräver ett mått av kompetens. IT-användningen påverkar också vårdarbetets innehåll 
genom att det i varierande grad stöds av olika IT-lösningar (Vårdförbundet, 1998; SSF, 2002). 
Enligt arbetarskyddsnämnden (2000) handlar arbetsförhållanden om de anställdas 
befogenheter, resurser, arbetsuppgifter, yrkeskunskap och arbetets organisering. Förutom 
ergonomiska effekter är idag stress en uppmärksammad hälsokonsekvens av den ökade IT-
användningen. Inom stressforskning talas bland annat om kvantitativ överbelastning, det vill 
säga för mycket att göra i kombination med tidspress, eller stress till följd av tekniska avbrott. 
Symtom på stress kan vara fysiska i form av huvud- eller muskelvärk, eller själsliga som 
irritation och aggressivitet. Teknikens sårbarhet är dessutom enligt Utvecklingsrådet för den 
statliga sektorn (1999) en särskild stressfaktor som kan skapa oro hos personal som hanterar 
känslig information som är av betydelse för människors hälsa. Gustavsson, Arnez och 
Ellström (1992) beskriver i en rapport IT:s konsekvenser för yrkeskunnandet, och menar att 
IT-införande inte generellt kan sägas få konsekvenser för yrkeskunnandet utan att det är vilka 
tillämpningar som införs som avgör hur kunskapsbehoven förändras. Dessutom handlar det 
om olika typer av kunskapsbehov, till exempel tenderar IT-stöd som innebär en 
automatisering av manuella rutiner som tidigare innebar att yrkeskunnande förvärvades, att 
detta kunnande avlärs och går förlorat för både individen och verksamheten. IT-stöd som 
istället fungerar som ett informationsstöd för personalens bedömningar eller beslutsfattande, 
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kan å andra sidan leda till en positiv upp- eller omkvalificering av kunskaper och 
intellektuella färdigheter.  
 
IT:s betydelse för sjuksköterskans omvårdnad 
Sammanfattningsvis ger ovanstående att IT:s funktion kan vara att dels fungera som 
informationsbärare och därmed bidra till kunskapsutveckling, men också som skapare av nya 
strukturer för interaktion och kommunikation. Förutom dessa mer aktiva syften, får IT-
användning konsekvenser för en verksamhets arbetsförhållanden. 
 
Dessa tre sätt att se på IT kan utgöra utgångspunkten för hur IT kan relateras till olika 
aspekter av sjuksköterskans omvårdnad. IT som informationsbärare kan ha betydelse för 
omvårdnaden genom att påverka sjuksköterskans vårdvetenskapliga kunskap. Att IT skapar 
nya former för interaktion och kommunikation kan skapa nya förutsättningar alternativt 
förändra de betingelser som vårdens möten normalt sker inom. Slutligen kan IT genom 
påverkan på arbetsförhållanden möjligen inverka på sjuksköterskans yrkesroll och därmed 
förutsättningarna för att ge god omvårdnad. 
 
Tidigare forskning kring IT:s betydelse för sjuksköterskans omvårdnad  
En översikt över tidigare forskning har sammanställts utifrån ovanstående tre förhållanden 
som identifierats i försöket att ringa in IT:s betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av 
patienten. Nedan presenteras tidigare forskningsresultat utifrån respektive betydelser; IT som 
bärare av information, IT som medium för interaktion och kommunikation, samt IT som 
påverkan på verksamhetens arbetsförhållanden. 
 
IT som bärare av information 
Darbyshire (2004) har i en tolkande fenomenologisk studie undersökt hur sjuksköterskor och 
barnmorskor erfar användandet av datoriserad patientjournal. Deras upplevelser 
kännetecknades i huvudsak av besvikelse, datoriseringen hade varken underlättat deras 
kliniska arbete eller varit till stöd i omvårdnaden av patienten. Respondenterna var negativa 
och kritiska och såg snarare de datoriserade journalsystemen som ytterligare en arbetsbörda, 
än som något som underlättade deras arbete. Att upplevelsen var negativ berodde framförallt 
på informationssystemets svårighet att fånga omvårdnadens kärna andra orsaker var till 
exempel att informationssystemen var svåra att använda. Respondenterna ansåg att de var 
tvungna att anpassa bilden av ett komplext vårdande till ett system som inte var mottagligt för 
sådana indata. Framförallt handlade det om att emotionella och psykosociala aspekter av 
vårdandet inte rymdes i systemet. Detta framhölls av respondenterna som dels en svårighet att 
uttrycka den omvårdnad av patienten som sker genom bara närvaro, men också som en brist 
på förståelse från ledningen, för att detta är en viktig del av deras arbete, även om det är svårt 
att mäta i form av produktiva timmar. Darbyshire avslutar med att konstatera att de 
datoriserade patientjournalsystemen brister ifråga om att fånga sjuksköterskans mindre tydliga 
omvårdnadsarbete, som därför förblir odokumenterat och inte heller värderat. 
 
Många studier är gjorda kring den elektroniska patientjournalen. Mindre ofta studeras dock 
vilken betydelse användningen har för sjuksköterskans omvårdnad. I likhet med Darbyshires 
(2004) undersökning visar till exempel Lundqvist och Stenvall (2005) på just vårdpersonalens 
uppfattning att journalsystemets design tenderar att styra innehållet i vad som dokumenteras, 
även om författarna inte fördjupar sig i vad detta i förlängningen kan innebära för 
sjuksköterskans omvårdnad. Det har däremot Kärkkäinen (2005) som dock inte tittar på 
elektroniska journalsystem, men väl strukturen på vårdandets dokumentation. I en 
interventionsstudie prövades en struktur utifrån Katie Erikssons teori om hälsa, lidande och 
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vårdande. Resultatet visade att genom en dokumentation som styrs av patientens hälsa och 
egen syn på vården, kan en helhetssyn på patienten främjas och vårdandets substans 
synliggöras.  
 
Nahm och Poston (2000) har studerat IT:s effekter på sjuksköterskans dokumentation och 
huruvida datoriseringen påverkat patientens uppfattning om patient-vårdarrelationen. 
Resultatet visade att sjuksköterskans dokumentation förbättrades i flera praktiska avseenden, 
men att patienterna inte upplevde att relationen mellan patient och vårdare berördes av 
införande av datoriserad patientjournal. Patientens uppfattning om relationen studerades 
genom att med kvantitativ metod, Risser Patient Satisfaction Scale, mäta hur patienten 
uppfattade relationen före respektive efter införandet av systemet. Relationens kvalitet mättes 
i termer av hur patienten upplevde sjuksköterskans tekniska skicklighet, hennes sociala och 
undervisande förmåga samt hennes förmåga att skapa tillit, visa empati med mera. Resultatet 
förkastade hypotesen att det skulle vara någon skillnad i hur nöjda patienterna var med 
relationen till vårdarna före respektive efter ett införande av datoriserad patientjournal.    
 
Inte bara den elektroniska patientjournalen bär information om patientens omvårdnad. I en 
kvalitativ studie av Lee, Yeh och Ho (2002) intervjuades tolv intensivvårdssjuksköterskor på 
ett sjukhus i Taiwan, om hur de upplevde ett datoriserat vårdplaneringsprogram. Resultatet 
visar att sjuksköterskorna var nöjda med de ”praktiska” aspekterna, som att få tydliga 
datautskrifter och att spara tid och papper, men missnöjda med att programmet inte förmådde 
att skapa patientunika vårdplaner. Eftersom patienterna på avdelningen har närbesläktad 
medicinsk diagnos (här: andningssvårighet) fick det till följd att i princip alla patienter fick 
samma vårdplan.  
 

”It turned out that every patient has the same careplan. You can’t tell what the 
patient’ real problem are.” 

 
En standardiserad mall för vårdplanen gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de förlorade 
sitt professionella omdöme. Att bara klicka på i förhand givna alternativ fick dem att sluta 
tänka själva på vad som verkligen var patientens egentliga problem. Förutom att vårdplanerna 
inte blev individuella, på grund av fördefinierade standarddiagnoser upplevde de också att de 
medvetet utelämnade till exempel psykologiska problem och bara fokuserade på mer eller 
mindre livshotande fysiska sådana. En sjuksköterska förklarar det med att det tar för mycket 
tid att samla in data för att kunna ställa en diagnos som stress eller oro. Sammantaget 
uppskattade sjuksköterskorna fördelarna, att kunna arbeta strukturerat och effektivt, men var 
missnöjda med att inte kunna skapa en vårdplan som var unik för varje patient. Men Lee et al 
(2001) ifrågasätter den tidsbesparing en datorisering gör om den samtidigt gör att 
sjuksköterskan inte tar sig tid att tänka på patientens verkliga problem. Att han/hon dessutom 
undviker psykologiska omvårdnadsdiagnoser på grund av svårigheten att samla sådana data 
riskerar att få till följd att sjuksköterskan missar essensen av en individuell patientvård.  
 
Sundin (2003) har studerat sjuksköterskors relation till fackinformation och bland annat funnit 
att sjuksköterskor i första hand förlitar sig på muntligt förmedlad information, framför att via 
formella informationssystem söka professionell information. De svårigheter som 
sjuksköterskor upplever i sin relation till fackinformation är framför allt tid, kunnande, 
tillgång och tradition. Tidsbrist är det främsta hindret för varför sjuksköterskor inte i större 
utsträckning söker fackinformation. Dessutom saknas kunskap om var och hur 
omvårdnadsinformationen kan sökas. Bristen på tillgång till informationen är ett annat hinder, 
vilket samtidigt ger signaler om omvårdnadskunskapens åsidosatta värde och betydelse. Den 
traditionella yrkesrollen ger inte heller utrymme för nyare former av kunskapssökande, att 
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sitta framför en dator ger dåligt samvete över att inte praktiskt arbete utövas. I Sundins 
avhandling beskrivs även IT:s betydelse i form av digitalt intranät. Det framgår att 
utvecklingen av dessa lokala nät haft en positiv effekt på spridningen av interninformation i 
form av skriftliga rutiner så som PM och vårdprogram, men också mötesprotokoll och lokala 
nyheter. 
 
I en kvalitativ studie av sjuksköterskestuderandes vanor ifråga om informationssökning visar 
Elmén (2005) att sjuksköterskestuderande under den teoretiska utbildningen, trots dåliga 
kunskaper ifråga om informationssökning, till viss del söker artiklar och annan litteratur via 
elektroniska databaser. Till följd av bristen på kunskap föredras dock fysiska besök på 
skolbiblioteken. Däremot insocialiseras studenterna under den kliniska utbildningen i bilden 
av sjuksköterskeyrket som ett praktiskt yrke, något som också påverkar deras 
informationssökning. Så trots utbildningens akademiska tappning och betoning av teoretisk 
kunskap anammar sjuksköterskestudenterna de sökstrategier som råder ute i praktiken, vilket 
innebär att information söks via muntliga källor eller lokala PM, FASS och 
behandlingsplaner.  
 
Gosling, Westbrook och Spencer (2003) har gjort en kvantitativ studie över vilka faktorer som 
påverkar sjuksköterskors användande av ett Internetbaserat nätverk2, som tillhandahåller 
vetenskapliga rön till grund för evidensbaserad vård. Resultatet visar att sjuksköterskor söker 
vetenskaplig information i utbildningssyfte eller då de upplever en kunskapsbrist. Brist på 
stöd från ledningen gör att informationssökning inte upplevs som en legitim del i 
sjuksköterskerollen. Att inte känna till själva nätverket och brist på kunskap ifråga om hur 
information söks, är andra skäl till varför sjuksköterskorna inte söker vetenskapliga evidens 
via nätverket. 
 
Även Morris-Docker, Tod, Harrison, Wolstenholme och Black (2004) har studerat hur 
sjuksköterskor använder Internet för att söka vetenskaplig information. Det framgår att 
Internet användes för både arbetsrelaterad och annan informationssökning, och att 
sökningarna anpassades till det kliniska arbetet. Organisationen, arbetsplatsens kultur och 
utbildning var faktorer som påverkade i vilken grad information söktes. 
  
IT som medium för interaktion och kommunikation 
Att ge skriftliga uttryck för sina känslor och att anonymt kunna möta andra patienter eller 
personer i liknande situation, tycks kunna fylla både psykologiska och sociala funktioner. 
Detta visar en studie av Huws, Jones och Ingledew (2001). De har studerat hur föräldrar till 
barn med Autism använt en så kallad emailgrupp där de kan kommunicera via datoriserade 
nätverk med andra föräldrar i motsvarande situation. Genom att använda Grounded Theory 
har de analyserat kommunikationens innehåll under tre månader. Resultatet visade att 
kommunikationen fyllde fyra funktioner; validering som kan ge en känsla av mening, 
förbättrade möjligheter att förhålla sig till känslor av osäkerhet, stöd och uppmuntran samt 
delade erfarenheter. 
 
Finfgeld (2000) har gjort en sammanställning över Internetbaserade stödgrupper i USA och 
vad som är känt om deras terapeutiska effekter. Hon skiljer mellan grupper som är 
konstruerade utifrån forskning kring IT som ett hjälpmedel i behandling av vissa tillstånd, och 
enklare grupper som endast erbjuder kommunikation mellan personer/patienter i samma 
situation. Gemensamt är att stödgrupperna erbjuder användare möjlighet att kommunicera 
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med andra, i liknande situation t ex rökavvänjning, HIV/AIDS-smittade, bröstcancerdrabbade 
osv. Ur ett användarperspektiv är fördelarna en bekvämlighet ifråga om valfri tidpunkt, 
möjligheten att vara anonym liksom avsaknaden av krav på gemensam geografi och 
sociodemografi, som ålder, kön, eller klasstillhörighet. Utifrån ett mer terapeutiskt perspektiv 
kan en fördel vara att användarna i processen att klä sina tankar i skrivna ord, blir mindre 
impulsiva och irrationella och att de i det skrivna mötet kan undvika att mötas ansikte mot 
ansikte. Finfgeld listar också tänkbara nackdelar med samma stödgrupper; risken att nyanser 
går förlorade i det skrivna språket och risken att personer utan tillgång till uppkoppling till 
Internet stängs utanför. En risk finns också att möjligheten till anonymitet förstärker en social 
isolering hos personer som undviker traditionella fysiska möten. Hon avslutar med att 
konstatera brist på och därför efterlysa kvalitativa induktiva vårdstudier kring dessa fenomen.  
 
Även Brennan, Ripich och Moore (1991) har studerat möjligheterna med en emailgrupp. I en 
pilotstudie studerades hur en grupp med 19 patienter med HIV/AIDS inom hemsjukvården 
utnyttjade en ett elektroniskt nätverk för att kommunicera med varandra. Nätverket som 
ingick i ett större forskningsprojekt (ComputerLink), erbjöd kommunikation mellan 
användarna liksom med ansvarig sjuksköterska, ett öppet diskussionsforum, beslutsstöd och 
information kring HIV/AIDS. Sjuksköterskan arbetade utifrån Orems modell för egenvård, 
för att skapa en utvecklande miljö inom nätverket. Pilotprojektets syfte var dels att studera hur 
nätverket utnyttjades, men också att identifiera hur det eventuellt borde förändras. Resultatet 
visade att nätverket fungerade som källa till information, möjliggjorde egenvård och sociala 
kontakter med andra.  
 
Ripich, Moore och Brennan (1992) efterlyser i en senare artikel kunskap om när vård som 
fungerar effektivt under fysiska sammankomster, med hjälp av teknik kan transformeras till 
nya miljöer. De beskriver hur sjuksköterskor inom hemsjukvården använder ett datorbaserat 
nätverk, ComputerLink, för att stötta 31 AIDS-patienter respektive 47 anhörigvårdare till 
personer med Alzheimers sjukdom. En psykiatrisjuksköterska ansvarade för respektive 
användargrupp och i hennes roll ingick dels att underlätta gruppens kommunikation och dels 
att fungera som kliniska expert. Arbetet utgick från en modell för gruppterapi3, vars innehåll 
artikelförfattarna jämför med användarnas kommunikation. De drar slutsatsen att den 
terapeutiska modellen är tillämpbar även i det elektroniska nätverket, då dess syfte i likhet 
med det elektroniska nätverkets, är att avlasta patienten fysiska, emotionella och psykologiska 
problem. Nätverket fungerade i de flesta avseenden på samma sätt som den traditionella 
gruppterapins fysiska möten, ibland till och med bättre. Till exempel fungerade 
kommunikationen effektivt för själslig rening, katharsis, där användaren får skriva av sig sina 
skuldkänslor, istället för att behöva göra det ansikte mot ansikte i ett fysiskt möte med andra. 
Sjuksköterskan i sin tur kan förutom att lämna mer praktisk information också svara upp mot 
mer emotionella behov genom att uppmuntra individen. Författarna slår fast att mötet via det 
elektroniska nätverket på många sätt är lämpligt i arbetet med att stötta eller vårda olika 
patientgrupper. 
 
I en ytterligare studie refererar Brennan (1996) till omvårdnadsteoretikern Peplau som på 
1960-talet frågade sig om och hur datorer kommer påverka sjuksköterskans vårdande. 
Brennan ger Peplau rätt ifråga om att det är interaktionen mellan patient och sjuksköterska 
som är central för vårdandet och att denna mellanmänskliga interaktion inte är mindre i 
kommunikationen via datorteknik, möjligen något annorlunda. Samma nätverk som refererats 
till ovan, ComputerLink, står i fokus för artikeln, men nu med fler användare. Den 
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elektroniska kommunikationens natur beskrivs som att den, trots farhågor om opersonlig 
kommunikation och brist på närhet, tycks mycket ändamålsenlig. Sjuksköterskor måste dock 
lära sig det skrivna språkets mekanismer, där inte bara ordens innehåll utan också hur de 
skrivs, till exempel med stora bokstäver, är av betydelse för vad som uttrycks och hur det 
uppfattas. Vårdandet måste därför uttryckas explicit och utan sådant som ger utrymme för 
alternativa tolkningsmöjligheter. Brennan avrundar också här med att konstatera att teknik 
som är kongruent med vårdandets kärna, den mellanmänskliga kommunikationen, måste tas 
tillvara och utnyttjas, men också utvecklas ytterligare kunskap kring. 
 
Strasser, Fisch, Bodurka, Sivesind och Bruera (2002) argumenterar för hur email kan fungera 
som ett medium för patienter att uttrycka sina känslor. De beskriver hur en cancersjuk kvinna 
gavs möjlighet att i skrivna ord ge uttryck för sitt lidande, genom att maila sin vårdgivare 
under den sista palliativa vårdtiden. Kontakten per email var ensidig, då en tvåpartsdialog 
fördes mellan kvinnan och vårdteamet skedde denna per telefon eller under fysiska möten. 
Dock resonerar författarna i likhet med Finfgeld ovan, om att de terapeutiska effekterna av att 
patienten klär sina känslor i noga övervägda ord, kan vara en mycket positiv process i fråga 
om att lindra ett lidande. 
 
Umefjord (2006) har i sin avhandling belyst fenomenet textbaserad medicinsk konsultation 
via Internet. I studien ingick enkätundersökningar kring hur användarna som utnyttjat Fråga 
doktorn-tjänsten och doktorerna som besvarat de medicinska förfrågningarna upplevt tjänsten. 
Resultatet visade att användarna upplevde tjänsten som ett komplement till den traditionella 
sjukvården och att möjligheten utnyttjades bland annat på grund av dess möjlighet till 
anonymitet. Bristen på tid, var ett annat skäl till varför tjänsten utnyttjades. Svårigheten att få 
en tid hos en doktor, att doktorer var stressade och att den egna tiden inte räckte till var 
anledningar till varför Fråga doktorn-tjänsten utnyttjades. Även besvikelse över 
kommunikationsproblem i det traditionella mötet angavs som orsak. Doktorerna i sin tur 
upplevde uppdraget som utmanande och lärorikt, att inte mötas i realtid gav möjlighet till 
reflektion innan en fråga besvarades. Kommunikationen via det skrivna ordet ger upphov till 
möjligheter för mer introverta personer att ta utrymme och att utan stress ge uttryck för sin 
undran, men också att i lugn och ro studera det svar som ges. Känslor kan vara svårare att 
uttrycka i skriven text, varför risken att missuppfatta också ökar. Vad gäller relationen mellan 
användaren och den svarande doktorn diskuterar Umefjord hur respektive roller förändrats i 
takt med den ökade mängden tillgänglig information. Han menar att patienter idag blivit 
alltmer pålästa och därför mer jämlika sin doktor, med rollförskjutningar till följd. Detta kan i 
sin tur ge upphov till etiska frågor kring vem som bär ansvar för vad, och vilken grad av tillit 
patienter kan känna till en doktor i mötet över Internet. Han ger dock exempel på användare 
som önskar fortsatt kontakt med sin Internet-doktor och drar en parallell till hur människor 
kan träffa sin livskamrat via Internet, vilket visar att tillit via nätet faktiskt är möjligt. 
 
I en fenomenologisk-hermeneutisk studie med sju informanter (fem sjuksköterskor och två 
undersköterskor/vårdbiträden) har Sävenstedt, Zingmark och Sandman (2004) studerat vad 
som kännetecknar den kommunikation som sker under en telebildkonsultation mellan en 
sjuksköterska och en vårdtagare samt dennes omvårdnadspersonal på ett äldreboende. 
Resultatet visade att kommunikationen på distans har en rumslig aspekt som upplevdes som 
viktig och som hänger samman med möjligheten att visuellt uppfatta den personen man 
kommunicerar med och dennes fysiska miljö. I studien fokuseras begreppet närvaro, vilket 
beskrivs vara av betydelse för kvaliteten i relationen mellan patient och vårdare. Upplevelsen 
av virtuell närvaro i den andres rum pendlar mellan två ytterligheter; från ingen till total 
närvaro. Vårdtagarens närvaro främjas av att sjuksköterskan och vårdpersonalen skapar en 
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trygg atmosfär, är familjär med både vårdtagare och teknik och att tekniken är transparent, det 
vill säga fri från störningar såsom dålig ljud- eller bildkvalitet.  
 
Kouri, Turunen och Palomäki (2004) har gjort en kvalitativ innehållsanalys av 
vårdpersonalens upplevelser av en Internetbaserad nätverkstjänst Net Clinic, inom 
mödravården. Net Clinic är en tjänst, vilken vårdtagare kan använda för att komma i kontakt 
med både kommunal vård och sjukhusvård för att ställa frågor eller hämta information. 
Dessutom ingår ett diskussionsforum för blivande föräldrar där vårdpersonal kan göra inlägg. 
Författarna har kategoriserat användarna i tre grupper; de som tvivlar, de som accepterar och 
de som ser ljust på framtidens användning av systemet. Samtliga grupper av respondenter 
uttalade sig om hur vårdgivarnas kontakt med vårdtagarna kommer att påverkas. 
Respondenterna som hörde till gruppen tvivlare, ansåg att blivande mödrar till skillnad från 
fäder inte vill kommunicera via en dator utan föredrar personlig kontakt:  
 

”… Mothers seem to trust more in personal contact than on information received 
from a computer”.  

 
Gruppen som accepterar menade att det faktum att vårdtagarna kan välja att använda Net 
Clinic eller inte gör att de som önskar personlig kontakt kan få det även i fortsättningen. Även 
de som var positivt inställda ansåg att Net Clinic inte ersätter den traditionella vårdformen, 
utan snarare kompletterar den. En personlig kontakt anses nödvändig för att kunna stötta vid 
psyko-sociala problem:  
 

”Psycho-social problems have increased tremendously, and they involve so many 
areas that cannot be handled by a machine.” 

 
Samtliga kategorier av användare hävdade alltså att trots Net Clinics nya möjligheter till 
kontakt med vårdtagare kommer behovet av mänsklig kontakt att kvarstå och aldrig kunna 
ersättas av en IT-lösning. 
 
Lawton och Timmons (2005) har gjort en kvalitativ fallstudie kring användarnas uppfattning 
och erfarenhet av teledermatologi. Teledermatologi bedrivs genom att primärvårdspatienter 
via sjuksköterskan kan få telebildkonsultation av hudspecialister från sjukhus. Resultatet 
visade att teledermatologi i liten utsträckning handlar om teknik. Den tekniska lösningen 
upplevdes oviktig i relation till andra aspekter i sammanhanget, fokus låg istället på 
människorna och processerna. Införandet av teledermatologi innebar stora organisatoriska 
förändringar, framför allt ifråga om sjuksköterskornas relation till läkarna. IT-användningen 
innebar ett lagarbete med fokus på patienten, istället för att patienten slussas runt i en 
hierarkiskt uppbyggd organisation med läkaren i toppen. Att sjuksköterskor nu hade fått ett 
större ansvar ansågs dessutom bidra till en mer holistisk vård. För patienterna, som inte 
brydde sig om vare sig teknik eller om de träffade en läkare eller sjuksköterska, var nöjda med 
att på nära håll få snabb tillgång till god vård. 
 
IT som påverkan på verksamhetens arbetsförhållanden 
Många studier kring sjuksköterskans IT-kompetens är gjorda, vilket anges redan i 
inledningen. Dessa motiveras ofta med att sjuksköterskor inom i princip alla 
vårdverksamheter i varierande utsträckning använder IT. Sjuksköterskans arbete förutsätter 
därför ett visst mått av kompetens i detta avseende, vilket bekräftas och beskrivs i flera studier 
(Yee, 2002, McCannon & O’Neal, 2003, Staggers et al., 2001). Vad som konstateras är att 
sjuksköterskeutbildningar idag i allt för liten utsträckning omfattar kompetensutbildning 
ifråga om IT-användning, och därför inte förmår förbereda sjuksköterskestudenterna inför det 
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praktiska yrkeslivet. Konsekvenserna blir att IT-stöden utnyttjas ofullständigt och de positiva 
effekterna därmed riskerar att utebli. 
 
I takt med att den allmänna teknikanvändningen inom vården ökar diskuteras inte bara frågan 
om sjuksköterskans kompetens inom vårdvetenskaplig forskning, utan även frågan om 
tekniken försvårar en humanistisk vård. Hawthorn och Yurkovich (1995) menar att det är en 
övertro på teknologi och vetenskap som har dehumaniserat dagens vårdande. De hävdar att 
sjuksköterskor har trätt in i ett kontrollerande och effektivitetstänkande paradigm till nackdel 
för det vårdande paradigm som sätter relationen mellan patient och vårdare i centrum. Den 
spänning och motsättning som antas finnas mellan teknologi och en humanistisk vård beskrivs 
av Barnard och Sandelowski (2001) som framför allt ett resultat av sjuksköterskans historiska 
osäkerhet ifråga om sin identitet. Att sjuksköterskan försökt hitta och identifiera sin roll 
genom att visa på vad hon inte är. Dock är Barnard och Sandelowski av den åsikten att 
humanistisk vård är förenlig med teknologi, att det handlar om hur tekniken används och 
vilken mening den tillskrivs, som är av betydelse för hur den kommer att förhålla sig till 
vårdandet.  
 
För att få en uppfattning om hur sjuksköterskor upplever att IT påverkar deras arbetsmiljö 
skulle studier kring deras attityd till IT kunna vara relevanta. Attityd står för en inställning 
som kan vara antingen positiv eller negativ, om än inte nödvändigtvis odelad. Sjuksköterskans 
attityd till IT har studerats i ett flertal undersökningar4. Syftet med dessa har dock sällan varit 
att studera attitydens relevans för sjuksköterskans arbete i form av omvårdnad av patienten. 
Istället motiveras studierna av att själva införandeprocessen och användning av IT gagnas av 
att sjuksköterskorna har en positiv attityd. Målsättningen med flera av studierna har därför 
varit att kartlägga vilka faktorer som predisponerar en positiv/negativ attityd, alternativt att 
mäta utbredningen av olika attityder. Sammanfattningsvis kan dock konstateras att 
vårdpersonal generellt sett har en positiv attityd där ålder, utbildningsnivå och antal arbetade 
år är faktorer som påverkar attityden. Delaktighet i besluts- och införandeprocessen samt 
kunskap anses vara två viktiga faktorer som borgar för en positiv attityd hos sjuksköterskor. 
Webster, Davis, Holt, Stallan, New och Yegdich (2003) har gjort en kvantitativ studie över 
sjuksköterskors kunskap och attityd, resultatet visade att en klar majoritet av personalen hade 
en positiv attityd trots att nära en tredjedel upplevde att IT bidrog till distansering från vården 
av patienten. 
 
Timmons (2003) använder inte begreppet attityd, utan har gjort en kvalitativ studie kring 
sjuksköterskors motstånd mot informationsteknik. Timmons konstaterar att sjuksköterskor är 
”motvilligt tillmötesgående”, men att det inte beror på någon teknofobi, det vill säga allmänt 
motstånd mot teknik i sig, utan på att införda datoriserade system på olika sätt innebar 
försämringar. Försämringarna var bland annat att det datoriserade vårdplaneringssystemet, i 
likhet med studien av Lee et al. (2001), inte upplevdes främja en patientunik dokumentation. 
Dessutom medförde systemet att dokumentationen inte längre kunde utföras vid patientens 
sida, utan att sjuksköterskan måste lämna patienten för att istället dokumentera inne på 
expeditionen. Kunskapsmässigt upplevde sjuksköterskorna att förmågan att själva skapa en 
vårdplan urholkades och att de istället blev beroende av systemets färdiga mall. Andra 
nackdelar var att systemet var otillgängligt på grund av för få datorer och frekventa tekniska 
avbrott. Att sjuksköterskorna trots allt är tillmötesgående berodde dels på att de inte i grunden 
har något emot IT och dels på att de egentligen inte har något val ifråga om dess användning. 
 
                                                 
4 Se till exempel Saranto och Leino-Kilpi (1997); Simpson och Kenrick (1997); Marasovic, C., Kenney, C. 
Elliott, D. & Sindhusake, D. (1997); Webster, Davis, Holt, Stallan, New och Yegdich (2003). 
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Även Lundqvists och Stenvalls (2005) kvalitativa studie kring hur vårdpersonalens 
arbetssituation påverkas av införandet av datorstödd patientjournal, visar att användningen 
skapar stress och oro hos personalen till följd av bland annat otillräcklig tillgänglighet och 
prestanda samt ett system som styr innehållet i dokumentationen. 
 
PROBLEM 
 
I bakgrunden presenteras en teoretisk bild av hur IT:s betydelse för sjuksköterskans 
omvårdnad principiellt skulle kunna gestaltas. Med denna som utgångspunkt vill jag studera 
vad som kännetecknar IT:s betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienten. Problemet 
studeras ur ett vårdarperspektiv och följande huvudfråga har därför formulerats: 
 
Vad kännetecknar IT:s betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienten? 
 
Utifrån ovanstående huvudfråga och motsvarande teoretiska modell är det möjligt att 
formulera tre delfrågor: 
 

1. Vilken betydelse har IT som informationsbärare för sjuksköterskans omvårdnad 
av patienten? 
 

2. Vilken betydelse har IT som medium för kommunikation för sjuksköterskans 
omvårdnad av patienten? 
 

3. Vilken betydelse har IT för verksamhetens arbetsförhållanden samt i 
förlängningen omvårdnaden av patienten? 

 
SYFTE 
 
Studien syftar till att belysa IT:s betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienten. 
Kunskap om denna betydelse är en förutsättning för att omvårdnad som en viktig del i 
patientens vård, främjas av den IT-användning som införs och tillämpas inom hälso- och 
sjukvården. Det övergripande intresset är således att nå kunskap som kan bidra till utveckling 
av patientens omvårdnad. 
 
METOD 
 
Val av ansats 
Då undersökningens problem är av kvalitativ art, det vill säga handlar om att söka väsentliga 
egenskaper, karaktärer eller kännetecken hos något, i detta fall IT:s betydelse för 
sjuksköterskans omvårdnad av patienten, blir den naturliga följden att en kvalitativ metod är 
lämplig. Jag har valt att göra en kvalitativt beskrivande studie med innehållsanalys. Metoden 
är enligt Sandelowski (2000) grundläggande och fundamental och därför sedd som mindre 
”fin” än flera av de metoder som vanligen används inom vårdvetenskaplig forskning, till 
exempel fenomenologi eller hermeneutik. Att metoden är grundläggande är dock inte 
detsamma som att den är mindre värdefull eller vetenskaplig, tvärtom menar Sandelowski är 
beskrivande forskning att rekommendera då jag som forskare är novis och då jag vill hålla 
resultatet nära det ursprungliga insamlade datat. Att hålla sig nära datat betyder enligt 
Graneheim och Lundman (2003) att resultatet är förhållandevis fritt från tolkningar och 
abstraheringar och innebär att analysen fokuserar på datats uppenbara (manifesta) innehåll 
framför det mer bakomliggande (latenta). Även om all analys av data innebär ett mått av 
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tolkning, söker en innehållsanalys i första hand inte den bakomliggande, djupare innebörden, 
utan resultatet stannar snarare, i till exempel en intervjustudie, vid det mer uppenbara som 
sagts av intervjupersonen (Graneheim & Lundman, 2003). 
 
Forskningsfält och urval av intervjupersoner 
Att hitta ett möjligt forskningsfält var svårt, beroende på att det visade sig att användningen 
av IT som medium för interaktion mellan vårdare och vårdtagare ännu är en ovanlig 
tillämpning. Två verksamheter kom till slut i fokus för denna studie. Den ena (fält 1) arbetar 
sedan 2002 med att via e-post och telefon ge information och stöd kring vissa 
sjukdomstillstånd. Med information menas i första hand medicinska eller andra faktauppgifter 
som vårdtagare efterfrågar och stöd avser främst känslomässig stöttning. Samtliga tre 
sjuksköterskor, intervjuperson IP1, IP2 och IP3 som sedan tre-fyra år arbetat inom denna 
verksamhet, intervjuades. För att få en bredd i studiens datainsamling och även täcka in IT:s 
användning i relation till mer traditionellt praktiskt sjuksköterskearbete, valdes även ett andra 
forskningsfält (fält 2). På en medicinsk vårdavdelning på ett mellanstort sjukhus intervjuades 
tre sjuksköterskor med mellan två och sex års erfarenhet (IP4, IP5, IP6). Urvalet av 
respondenterna kan inom detta fält betecknas som ett bekvämlighetsurval. En förfrågan om 
deltagande ställdes till avdelningsföreståndaren, som i sin tur förmedlade frågan till 
personalen. Avdelningen fungerar även som en utbildningsavdelning, vilket innebär att 
samtliga sjuksköterskor handleder sjuksköterskestuderande. Samtliga sex intervjupersoner 
som deltog i studien var kvinnor i åldern 30-49 år. 
 
Datainsamling 
En lämplig form för kvalitativ datainsamling kan vara intervjuer. En kvalitativ intervju 
kännetecknas av att datainsamlingen sker under tillträde till de intervjuades livsvärld. Syftet är 
att beskriva och förstå meningen i kvalitativa aspekter i den intervjuades livsvärld (Kvale, 
1997). Genom att semistrukturerade frågor ställdes med utgångspunkt i bakgrundens tre 
teman5, kunde respondenterna ge beskrivningar utifrån sina upplevelser av att använda IT i 
relation till patientens omvårdnad. Intervjuerna gjordes under personliga möten som alla 
varade under ungefär 35-45 minuter och spelades in som elektroniska ljudfiler. Den första 
intervjun (fält 1, IP1) gav en inblick och förståelse för verksamheten, och var på så sätt av mer 
informativ karaktär än en regelrätt forskningsintervju. 
 
Dataanalys 
För att analysera det insamlade datamaterialet gjordes en kvalitativ innehållsanalys. De 
inspelade intervjuerna transkriberades och lästes först var och en som en helhet varefter de 
analyserades mening för mening. Samtliga meningar i varje intervju grupperades utifrån 
innehåll, i olika meningsbärande enheter. Meningarna i respektive enhet hörde 
innehållsmässigt samman. Därefter jämfördes de olika intervjuernas enheter och dessa 
namngavs med beskrivande ord/meningar. Enligt Burnard (1991) är idealet att allt material i 
en intervju ska tillhöra någon enhet, men i praktiken blir det ändå ofta delar som är 
oanvändbara. Efter att ha analyserat alla intervjuer på motsvarande sätt och gjort en inbördes 
jämförelse lästes intervjuerna därför återigen som helheter. Genom detta förfarande var det 
möjligt att se om något innehåll missats eller med Burnards ord, var oanvändbart. Det som 

                                                 
5 Att bakgrundens tre sätt att gestalta förhållandet mellan IT och omvårdnad utgjorde utgångspunkten för den 
empiriska undersökningen, genom att bestämma intervjuernas övergripande teman av frågor (se Bilaga 3 och 4), 
kan till synes verka som ett deduktivt förfarande. De tre sätten att teoretiskt relatera IT:s betydelse till 
sjuksköterskans omvårdnad, var dock i första hand ett sätt att bryta ner den övergripande huvudfrågan, vilket i 
sin tur var nödvändigt för att kunna undersöka den på empirisk väg.  
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föll utanför de meningsbärande enheternas ramar var sådant som egentligen inte svarar mot 
studiens problem. Nästa steg var att gruppera de meningsbärande enheterna utifrån innehåll, 
till en mer övergripande nivå av koder. Koder som sedan sorterades under det slutliga 
resultatets tre huvudkategorier. Terminologin meningsbärande enheter, koder och kategorier 
är hämtade från Grundheim och Lundman (2003) och Gunnarsson (2002). Analysarbetets tre 
kategorier med respektive koder och meningsbärande enheter redovisas under rubriken 
resultat. Varje kategori inleds med en sammanfattning av det huvudsakliga resultatet följt av 
tillhörande koder. Varje kods respektive meningsbärande enheter beskrivs i löpande text som 
bekräftas med citat. Citat kan enligt Sandelowski (1994) dels fungera som bevis för resultatet, 
men också för att ge ett konkret exempel och därmed göra beskrivningarna mer levande. 
 
Etiska överväganden 
Det förväntade kunskapstillskottet ska enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990) alltid vägas mot det så kallade 
individskyddskravet, som innebär att individer inte får utsättas för skada eller kränkning. 
Kravet på skydd av individen omfattar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 
och nyttjandekrav. Informationskravet innebär att deltagare ska informeras om 
undersökningens syfte och deltagandets frivillighet, vilket i föreliggande studie gjordes 
genom ett informationsbrev. Se Bilaga 1 och 2. Samtyckeskravet består i att deltagarna i 
undersökningen själva fått bestämma sin medverkan. Så är fallet i undersökningen, vilket 
dock är svårt att styrka. Dock framgår det av informationsbrevet att medverkan är frivillig och 
när som helst kan avbrytas. Kravet på konfidentialitet omfattar tystnadsplikt, aktsam förvaring 
av personuppgifter och att ingående personers konfidentialitet i största utsträckning beaktas. 
Då verksamheter som bedriver vård via e-post är ovanligt, blev frågan om respondenternas 
konfidentialitet aktuell. Respondenterna informerades därför om möjligheten att som läsare 
eventuellt kunna identifiera verksamheten, även om inte enskilda citat kan spåras till enskild 
intervjuperson. Detta accepterades och godkändes av berörda intervjupersoner. Samtliga 
inspelade intervjuer och personuppgifter lagrades som elektroniska filer, ej tillgängliga för 
utomstående. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas för 
forskningens ändamål. Riskerna för att studiens resultat skall utnyttjas felaktigt bedöms i detta 
sammanhang som små. Samtliga deltagare kommer i enlighet med Vetenskapsrådets 
rekommendation få ta del av det resultatet i form av den färdiga uppsatsen. 
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RESULTAT 
 
IT som bärare av information 
På frågan om vilken betydelse IT som bärare av information har för sjuksköterskans 
omvårdnad, visade det sig att IT har mycket liten betydelse för sjuksköterskans teoretiska 
kunskap i vårdvetenskap. I sjuksköterskans roll ingår dock att informera och undervisa 
patienter, och detta är en funktion som kan stödjas och underlättas av IT. Via IT söker 
sjuksköterskan medicinsk information som patienterna efterfrågar och hon kan också via IT 
uppdatera sin egen kunskap inför praktiska omvårdnadsåtgärder. Vad gäller IT:s möjlighet att 
dokumentera patientspecifik omvårdnadsinformation fyller IT en funktion i form av den 
elektroniska patientjournalen. Den omvårdnadsinformation som dokumenteras styrs till viss 
del av det elektroniska journalsystemet. Medicinsk information dokumenteras delvis på grund 
av läkares otillräckliga anteckningar eller oförmåga att hantera journalsystemet.  
 
Omvårdnadsinformation söks inte via IT 
Att skapa kunskap om omvårdnad är mer än att inhämta information 
Att söka generell information om omvårdnad för att höja sin allmänna kunskap inom ämnet 
vårdvetenskap är en ny eller främmande tanke. Inget man har tänkt på tidigare, eller knappt 
ser skulle vara möjligt. Omvårdnadsinformation känns som abstrakt information, inget som 
kan sökas via IT och direkt appliceras på en patient. Processen att utifrån information om 
omvårdnad skapa kunskap är en mer komplicerad process, något man hellre ser görs i grupp 
med andra eller under handledning. Då det handlar om den typen av kunskapande ses en 
personlig kontakt med den som förmedlar informationen, som viktig.  
 

…fast jag tror det kan vara lite mer abstrakt, för jag känner att många av dom här 
vårdteoretikerna man läste i skolan… vissa av dom upplevde man var mer hanterbara, 
som Henderson och så, hon är ju rätt lätt (skratt), annars känner man ju att man 
behöver sätta sig in i vad dom teorierna innebär och det tar mer tid. Det är inget jag 
kan göra, bara jag söker så, och att jag känner att det kan jag applicera på den 
patienten. Det kan jag känna är mer komplicerat. (IP6) 
 
Om man skulle tillägna sig mer sån kunskap [omvårdnadskunskap], om man skulle få 
mer djup och bredd i den, så tror jag, utan att veta, att den här personliga relationen 
är viktig för att tillgodogöra sig ny kunskap. Alltså, med någon slags handledare, med 
någon slags relation. (IP2) 
 

Tidsbrist och okunskap ifråga om var omvårdnadsinformation finns att hämta 
Förutom att informationsöverföring via IT inte känns som en lämplig väg att söka information 
för att skapa kunskap om omvårdnad, uttrycktes att tid ändå skulle saknas för att söka sådan 
information. Att ha tid att söka information om omvårdnad under en vanlig arbetsdag ses inte 
som möjligt av flera informanter, och skulle det göra det, skulle det kännas som bonustid. En 
informant uttryckte att det kanske egentligen inte finns tid för informationssökning under ett 
vanligt arbetspass, men att man samtidigt har eget ansvar för vad man gör av sin arbetsdag. 
Okunskap ifråga om var relevant information finns att söka uttrycktes också. Att det är 
möjligt att det finns information som är viktig, men att man inte vet om att den 
överhuvudtaget finns eller var den finns att hämta. 
 

Men jag tror inte att man i den vanliga arbetsdagen hinner ta dom sökningarna eller 
så. Utan det är ju när man har ett speciellt intresse eller om man har ett arbete man 
jobbar med. Med studenterna eller, ofta är det ju när man hjälper studenter då och 
söka artiklar då, så kan det ju va. … Det beror på vad man gör av sin arbetsdag. För vi 
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har ju alltid tillgång till datorn, så har man en stund över så kan man ju söka på det 
man känner att man måste ta reda på. (IP4) 
 
… det kanske har och göra med okunskap också, att jag inte vet vad det skulle finnas 
för någonting. Alltså det kanske finns något som jag har enormt stor användning för, 
men att jag inte vet det. Men det är liksom inget som, jag tror inte att det är någon 
kunskap som finns i det här huset om att det finns, den möjligheten. (IP2)  

 
Sjuksköterskan som ”dålig” IT-användare som föredrar andra medier än IT 
Andra förklaringar till varför man inte söker omvårdnadsinformation via IT är att man ser sig 
själv som en ”dålig” Internetanvändare, att man inte är speciellt intresserad av att använda IT 
överhuvudtaget. Några anser att traditionell litteratur lämpar sig bättre för att läsa sig till 
information till grund för kunskap i ämnen som omvårdnad. Böcker är också att föredra ur 
bekvämlighetssynpunkt, framför att sitta vid en datorskärm. 
 

Mina år har också varit, vad ska jag säga, väldigt mycket psykosocialt och psykologi så 
jag har valt den färdiga litteraturen. Så jag är ingen bra Internetanvändare. (IP3) 
 
Men själv är jag nog lite dålig på att sitta och söka artiklar och sånt… jag läser 
mycket, läser mycket böcker, söker gärna min kunskap i böcker. Jag tycker det är 
lättare att läsa dom. (IP5)  

 
Medicinsk och praktisk information söks via IT 
IT är lämpligt för att söka specifik medicinsk information som efterfrågas av patienterna 
I de fall då IT används av sjuksköterskor för att söka information handlar det oftast om 
kunskapsbrist i en specifik fråga. Det är medicinsk information som måste sökas därför att det 
är uppgifter patienterna efterfrågar. Patienter ställer frågor och önskar information om 
symptom, sjukdom och behandling. Sjuksköterskan med sin medicinska kunskap fungerar då 
som en kanal för denna typ av information till patienterna och har ibland behov av att fylla på 
sin egen kunskap genom att hämta information via IT. Det kan handla om att söka uppgifter 
om läkemedel i FASS, hos läkemedelsföretag eller andra Internetsökningar efter vissa 
sjukdomar. Denna typ av information är specifik och det finns klara motiv bakom varför den 
söks, sjuksköterskan har ett uttalat mål som informationen ska svara mot.  

 
Det är ju för att inhämta sådant som medicinska fakta, till exempel det har ju på 
den senaste tiden tänkte jag säga, men på de senaste åren, kanske två åren, 
tillkommit en mängd olika nya preparat och de är ju inte alltid helt lätta att hålla 
i huvudet och utöver den informationen som vi har här hos oss som då är mer 
lättillgänglig kan man ibland behöva fylla på. Då kan man ju använda sig utav 
det (IP2)  
 
Sen är det ju så när man läser och går tillbaka för att ta reda på den biten kanske 
för att informera patienten om varför man justerat ner ett visst läkemedel eller 
ökat vissa läkemedel och så vidare… just den biten. (IP5) 

 
Information till grund för praktiska omvårdnadsåtgärder söks via IT 
Även vid praktiska handlingar, så kallade omvårdnadsåtgärder som till exempel 
såromläggningar, är konkret faktakunskap en nödvändig förutsättning för att sjuksköterskan 
överhuvudtaget ska kunna genomföra dessa uppgifter på ett riktigt sätt. Denna information 
söks även via PM och lokala anvisningar som också finns att tillgå via IT. Man söker även i 
dessa fall den information man upplever att man saknar, men måste ha.  
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… om man har någon patient som ska iväg på någon undersökning så får man ju snällt 
gå in på lokala anvisningar eller den specialiteten och läsa om det PM:et då. (IP5) 
 
Och även om det är en undersökning eller så som jag inte känner till vad det är, då kan 
jag också gå in via datorn och söka så, för att få ut information, eventuellt skriftlig om 
det är någon röntgen eller så. Jo, men det gör jag. (IP6) 

 
En välinformerad sjuksköterska skapar trygghet hos patienten 
En annan dimension av att som sjuksköterska vara medicinskt eller praktiskt välinformerad är 
att patienter känner trygghet genom säker information och en kunnig vårdare.  
 

Det ger ju en säkerhet, när man kommer in och vet vad man pratar om. För att vet man 
inte, har man inte slått upp någonting, till exempel lokala anvisningar och ska lägga 
om ett bensår eller en CVK och jag har slått upp hur man ska handha detta då så blir 
ju säkert intrycket, tryggheten för patienten rubbas ju om det är en osäker sköterska 
som kommer in tror jag. (IP4) 

 
Medicinsk information och omvårdnadsinformation dokumenteras med hjälp av IT 
Omvårdnadsdokumentation 
Patientjournalens omvårdnadsdokumentation är idag ett elektroniskt dokument som används 
som informationskälla för sjuksköterskans omvårdnad av den specifika patienten. Den 
information som lagras där ligger till grund för kunskap som rör omvårdnaden av den 
enskilde patienten. Det finns en vilja och strävan att koncentrera sig på det som rör 
omvårdnaden, istället för att fokusera på de medicinska bitarna av patientens vård. Samtliga 
sjuksköterskor försöker och anser sig dokumentera omvårdnad. På avdelningen har man satsat 
på utbildning i omvårdnadsdokumentation för att höja kompetensen ifråga om detta hos 
sjuksköterskorna. Efter hand upplever man sig därför blivit bättre på att dokumentera just 
omvårdnad. 
 

Vi försöker ju att prata mycket om det där med dokumentation, att vi inte ska 
dokumentera eller upprepa det läkarna dokumenterar i sin medicinska journal, att de 
uppgifter vi ska fokusera på har med omvårdnad att göra … Inte att de kommer in med 
njursvikt och att de har de och de värdena eller behandlas med antibiotika eller andra 
mediciner, utan hur MÅR patienten, symtom och … det handlar om vad vi ser inne på 
rummet då. Sen är det väldigt lätt att det blandas upp med det medicinska. (IP4) 

 
Journalsystemet är ett skäl till varför omvårdnadsdokumentationen inte alltid är kongruent 
med verkligheten  
Den omvårdnadsdokumentation som görs kring den enskilde patienten är inte alltid 
samstämmig med verkligheten. Förutom att det finns etiska aspekter som gör att 
sjuksköterskan väljer att avstå från viss dokumentation, sätter ibland det elektroniska 
journalsystemet ramar för vad som kan dokumenteras. Till exempel kan de fasta sökorden 
göra att sjuksköterskan känner sig begränsad att skriva endast sådan omvårdnadsinformation 
som passar med dessa befintliga sökord. 
 

Jag känner ju att man kanske formar människan runt systemet lite grand. På något vis 
är det lättare att anpassa oss kring systemet. Här har vi det här färdiga systemet det 
ska ni dokumentera i, och dom här och dom här sökorden har ni. Men, men ska man 
jobba utifrån ett patientperspektiv så ska det ju vara tvärtom. (IP5) 
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Sjuksköterskans behov av att dokumentera medicinsk information 
Det är lätt att informationen som dokumenteras av sjuksköterskan rör medicinska aspekter av 
patientens vård. Orsaken kan dels vara att läkarnas dokumentation upplevs som otillräcklig. 
Dessutom kan den medicinska dokumentationen göras för att sjuksköterskan själv ska komma 
ihåg planeringen eller kunna föra vidare till sin kollega vilka beslut som är tagna och varför. 
Dessutom antecknar sjuksköterskor mer frekvent än läkare, varför den medicinska 
informationen uppdateras fortare om den dessutom dokumenteras av sjuksköterskan. Någon 
uttrycker att man som sjuksköterska även måste kunna ordinera läkemedel, eftersom en del 
externa läkare inte har kunskap om hur den elektroniska läkemedelslistan fungerar. 

 
 Nu dokumenterar jag även medicinska saker mer, men det kan … det har väl mer att 
göra med att vi har en läkarbrist och deras dokumentation inte alltid är så tydlig, utan för 
att göra det tydligt och för att planeringen ska synas, även den medicinska planeringen, 
så känner jag att då tar jag på mig att dokumentera det också till viss del. För att 
underlätta både för mig och för kollegor så man ser vad planeringen är. (IP6) 
 

IT som medium för interaktion och kommunikation 
De möjligheter som kommunikation via IT (mail) erbjuder, upplevs mer eller mindre 
värdefulla gentemot de behov vården eller patienterna anses ha. Den ena verksamheten som 
stått i fokus för denna studie erbjuder stöd och information kring vissa sjukdomstillstånd. 
Förutom mer traditionell telefonkontakt finns möjligheten att efterfråga motsvarande stöd och 
information via mail. Att kunna söka information och stöd via mail ger vårdtagaren en rad nya 
förutsättningar ifråga om hur kontakten med vårdgivaren ser ut. Det faktum att mötet sker via 
mail påverkar också den information och det stöd sjuksköterskan ger, eller kanske framför allt 
hur hon ger detta. För studiens andra fält, där kommunikation via IT inte förekommer, har 
resultatet rubricerats som ”Tänkbara behov av kommunikation via mail”. Respondenterna 
uttrycker önskemål om kommunikation med andra vårdgivare, men däremot inte med 
patienter eller anhöriga via IT. Patienterna kan tänkas ha behov av viss kommunikation av 
enklare ärenden via IT. 
 
Vårdtagarnas vårdbehov 
Vårdtagarnas behov av medicinsk information 
Det vårdtagare eftersöker i sina mail, är medicinsk information som kan röra symtom, 
sjukdom och behandlingsalternativ. Över tiden har de medicinska frågorna tenderat att bli allt 
mer kvalificerade, enligt en intervjuperson möjligen beroende på att den medicinska 
informationen blivit allt lättare för vårdtagare att själva hitta via Internet.  
 

Oftast handlar det om medicinska frågor, till exempel vad något betyder. Eller 
spridning – varför kan man inte göra något åt det? (IP1) 

 
Vårdtagarnas behov av känslomässigt stöd 
Förutom rent medicinsk information efterfrågas känslomässigt stöd. Även mail som inleds 
med en fråga av medicinsk karaktär kan följas av eller omfatta behov av dylikt stöd. Det kan 
handla om oro över anhörig som är sjuk eller oro över egna symtom. Vårdtagaren kan känna 
sorg till följd av sjukdomsbesked eller frustration över vården man själv eller ens anhörige 
fått. 
 

…det kan vara att man är orolig eller fundersam över någon nära anhörig, att man inte 
vet hur man själv ska räcka till. Och vara ett bra stöd. Eller det kan vara någon som 
själv är drabbad, har några symtom man är fundersam på, kan det höra ihop med min 
sjukdom? Eller man står inför valet att man har två behandlingsalternativ för sin 
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sjukdom och vill ha lite mer information och STÖD för den väg man sannolikt vill 
välja. (IP2) 

 
Att kommunicera via mail innebär nya möjligheter för vårdtagaren 
Vårdtagaren har möjlighet att känna sig anonym 
Ur ett patientperspektiv kan mail innebära nya villkor för kommunikationen med vårdgivare. 
Det finns många skäl till varför patienter eller vårdtagare kan välja att maila till en vårdgivare. 
Möjligheten till, eller åtminstone känslan av, anonymitet tros vara en viktig anledning till att 
vårdtagare väljer att kommunicera via mail. Genom att ha möjlighet att vara anonym ges 
utrymme för frågor som annars kan upplevas som besvärande eller känsliga att ställa. Det kan 
handla om att framföra kritik mot sjukvården, men också om frågor kring till exempel 
sjukdom i könsorganen. 
 

…många tycker inte om att prata och blotta sig, jag tror att de upplever en anonymitet 
som inte är det, men man upplever det ändå, man är mer anonym, man lämnar inte 
ifrån sig rösten, man lämnar ifrån sig de skrivna orden. Jag tror ändå man känner att 
det är lite mer, mindre farligt, det är lite ofarligare. (IP3) 
  

Anonymitet ger utrymme för fler att ställa frågor 
Att från vårdgivarens sida inte ha krav på att vårdtagaren uppger sin identitet gör också att 
personer som inte själva har en upprättad kontakt med vården, som till exempel patienter eller 
allra närmast anhöriga, får möjlighet att söka information och stöd. Det kan vara en god vän 
till någon som drabbats eller anhörig på lite avstånd, personer som inte har en naturlig kontakt 
med vården kring en patient, men ändå har många frågor och funderingar. Även personer med 
symtom som inte ännu har en upprättad sjukvårdskontakt, ges möjlighet att ta del av 
sjuksköterskans information och stöd, genom att det inte krävs att man är en med 
personnummer inskriven patient. 

 
Att det oftast är anhöriga som skriver kan nog bero på att de inte har någon annan att 
vända sig till, jag menar… min bäste väns fru har fått bröstcancer… han får inte träffa 
någon doktor, kanske inte vågar fråga sin vän om sådana här allvarliga personliga 
saker. (IP1) 

 
Vårdtagaren slipper konfrontera vårdpersonalen 
Nära förknippat men möjligheten att få vara anonym är det faktum att man som vårdtagare 
slipper att direkt konfrontera vårdpersonal. Att som vårdtagare slippa dialog och motfrågor 
tros kunna vara motiv till varför mailen kan väljas framför en muntlig kontakt. 
 

Att det kan öka känslan av att jag kan vara mer anonym när jag skriver, att man, då 
kan man faktiskt värja sig mot de här motfrågorna som vi faktiskt kan ställa. I och med 
att man inte ges möjlighet för oss att ställa dem. … man slipper ifrån motfrågor och 
…man kan bestämma mer, det är jag som styr genom att det är jag som mailar iväg. 
(IP2) 
 

Vårdtagaren har valfrihet ifråga om tidpunkt 
Att själv få bestämma tidpunkten för när man tar kontakt är en annan möjlighet 
kommunikation via mail erbjuder.  
 

Funderingar kan ju komma under andra tider än under våra öppettider, och att man då 
kan sätta sig ner och skriva ner sina funderingar, och att man inte behöver sitta och 
vänta i telefon på att få komma fram på en ledig linje. (IP2) 
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Vårdtagaren ges möjlighet att uttrycka sig i skrift 
Via den skriftliga kommunikation som mailen innebär ges utrymme för vårdtagare att 
uttrycka sig i skrift istället för muntligen. Det har idag i allmänhet blivit vanligt att 
kommunicera via mail. Framför allt för yngre personer, som också kommunicerar genom 
skrift via andra IT-lösningar som chat eller mobiltelefonens sms, är mail numera ett helt 
naturligt sätt att kommunicera. 
 

…yngre människor är väldigt vana att använda det, om det är unga som använder det. 
Jag ser mina barn de chattar och mailar mycket mer än de ringer. Alltså man använder 
skriften som ett sätt att tala idag, alltså man sms:ar, förr skrev vi ju brev va…! … Men 
så tänker jag också att det är ju olika, en del personer älskar ju att skriva, skriver 
dagböcker och skriver sidor och en del ligger i timmar och talar i telefon. (IP3) 

 
Att lämna information via mail 
Tidskrävande exakthet 
Att lämna såväl medicinsk information som känslomässigt stöd via mail kräver stor exakthet 
ifråga om såväl faktainnehållet som formuleringen av det svar som ges. Att ett skrivet brev 
kan sparas och samtidigt upplevs som ”svart på vitt” ställer höga krav på dess innehåll och 
utformning. Detta gör mailsvaren till ett tidskrävande arbete för sjuksköterskan. 
 

Det tar lång tid att sköta e-posten, både läsa och skriva. Ofta är breven långa och 
rymmer många komplexa frågor varvat med oro kring dessa. Det kräver eftertanke och 
informationssökning från vår sida, så vi svarar rätt alltså. Skrivna svar tar myyyycket 
längre tid att få ihop. (IP1) 

 
Att lämna medicinsk information via mail 
Som vårdare är man noggrann med att inte ge medicinska råd, med anledning av att den 
uttryckliga uppgiften är att ge just information och stöd, men också att de faktiskt inte är 
läkare och inte har befogenhet att ta på sig en rådgivande roll. Ibland kan man välja att 
hänvisa till färdiga dokument som bättre beskriver till exempel en sjukdom än vad ett 
individuellt utformat svar skulle göra. Om det händer att många vårdtagare efterfrågar samma 
information kan ett standardsvar för just den informationen användas som bas för det, ändå 
personliga svar, som skrivs. 
 

Det är mest för bekvämlighet, för flera av de här innehåller till exempel uppgifter om 
telefonnummer till ställen de kan vända sig till, istället för att vi varje gång ska leta 
upp de här numren då. Det är liksom en liten kärna så broderar vi utifrån det. Då 
standardsvar är inget vi använder oss av egentligen, det är inte så att vi bara trycker 
på en knapp och skickar iväg, utan vi anpassar alltid. (IP2) 
 

Att ge känslomässigt stöd via mail - inkänning 
Att ge känslomässigt stöd via e-post kännetecknas på flera sätt av vad som är ett professionellt 
vårdande samtal i mer traditionella former, såväl fysiskt möte som kontakt via telefon. Den 
vårdande processen handlar om både inkänning och bekräftelse. Den stora skillnaden är att 
inkänning av den vårdsökandes behov i ett mail, måste ske genom en skriven text. Detta är en 
svår och tidskrävande tolkningsprocess av den känsla, som om den inte uttrycks i klartext, 
ofta omger en mer konkret frågeställning. 
 

Ja, när man tar emot ett mail försöker man ju alltid, vilket är jättesvårt, att känna in 
den här personen. Och det är inte lätt alla gånger, för ibland kan det vara en mening, 
två meningar, ibland kan man skrolla hur långt ner som helst i ett mail…och ja… men i 
första hand känna in… (IP2) 
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Men man kan känna av tonen, man kan känna av rätt mycket i ett mail med. Ganska så 
här alltså, man känner om det är en irriterad ton, då uttrycker dom sig så. Det går inte 
att säga hur dom uttrycker sig, det är bara en känsla man får med sig … att oj liksom, 
eller en bitterhet eller frustration eller så över vården. (IP3) 

 
Att ge känslomässigt stöd via mail – en avvägning 
Inkänning av behovet av känslomässigt stöd följs av en avvägning ifråga om hur detta 
innehåll ska omhändertas. Av respekt för den som skriver och för att inte starta en jobbig 
känslomässig process som man i rollen som vårdare, när det handlar om mail, inte kan ta hand 
om, är det viktigt att inte övertolka eller läsa in för mycket i frågemailet. 
 

Försöka hålla sig till sakfrågan, att inte försöka för mycket gå in iden andra människans 
känslor. För det tror inte jag på, jag tror det är viktigt att jag uppfattar det du frågar 
efter och att avhålla mig ifrån, därför att jag kan sätta igång en process som inte jag vet 
var den slutar. Och därför tycker jag att jag ska vara i mailen, väldigt liksom, ja väldigt 
lagom tror jag. I telefon kan man ta hand om det man möjligen roddar igång, men i mail 
kan man inte det. (IP3) 

 
Att ge känslomässigt stöd via mail - bekräftelse 
Det slutliga svaret omfattar framför allt bekräftelse av den som skrivit mailet. Bekräftelsen 
måste i ett mail uttryckas i skrivna ord, vilket den görs genom att man visar att man ser 
vårdtagarens situation. Genom att tala om vad man som vårdare uppfattat i mailet och 
beroende på vad det handlar om kan vårdaren bekräfta att känslan är tillåten, om så är fallet. 
Ibland kan vårdaren välja att försöka visa på olika sätt att hantera den känslomässiga situation 
som vårdtagaren söker stöd i.  
 

Det tror jag egentligen alla behöver bli bekräftade i, det att man är arg eller bitter 
eller vad det än är … så behöver man bli bekräftad i det. Man behöver få er bekräftelse 
i sin känsla, att den stämmer att den är sann. Men sen hur kan jag gå vidare med den. 
(IP3) 
 
Jaaa… om de skriver att det är så frustrerande att jag inte räcker till för min sjuka 
anhöriga, om man skrider att det är OK att känna så, det är inte lätt och det är många 
som beskriver liknande känslor som du. Och ett sätt att hantera det kan vara att… ja 
att man kan de förslag på olika vägar att gå för att få stöd i det, men att vi härifrån 
bekräftar att det är OK, om det är OK. Vi visar att vi ändå känner med den här 
personen. Så det tycker vi är viktigt. Att bekräfta. (IP2) 
 

Tänkbara behov av kommunikation via mail 
Det vore praktiskt med kommunikation via IT mellan vårdgivare och kollegor 
För studiens andra fält, en medicinsk vårdavdelning, blev frågan om att kommunicera via mail 
hypotetisk, eftersom denna möjlighet inte finns, varken med vårdtagare eller andra 
vårdgivare. Att mellan vårdgivare och kollegor kommunicera information som rör patienten 
via e-post, ses dock som fullt möjligt och dessutom önskvärt. Mailen kan då innebära en 
bättre möjlighet att administrera dokument som i dagsläget faxas. Att maila möjliggör en 
obundenhet ifråga om tidpunkt, men också att man slapp sitta långa stunder i telefon. 
 

…just ren informationsöverföring gentemot kommun och så, om det inte är något 
speciellt. Det skulle jag kunna tänka mig. Sen skulle jag kunna tänka mig, vi ringer 
många andra telefonsamtal till lab, på liksom om vi ska komplettera provsvar, vi 
ringer till röntgen och ska kontrollera tider och sådana saker, det hade ju varit 
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smidigt med mail. (IP6) 
 

Inget tydligt behov för en vårdavdelning av att kommunicera med patienter via IT 
Att e-post skulle kunna ersätta traditionell telefonkontakt med patienter eller anhöriga, där en 
muntlig dialog är brukligt ses inte som lika självklart. Möjligheten ses med tvekan inför 
huruvida behovet finns. Tveksamhet inför om det är möjligt att ha ett tillfredsställande möte 
via mail uttrycktes också. Någon menade att värdet av mötet uppstår i just samtalet. Att inte 
kunna höra till exempel röstens tonfall, uttrycktes också som något som talar mot att mailen 
skulle kunna ersätta någon av dagens muntliga kontakter med patienter eller anhöriga. 
 

… men jag har svårt att tänka mig på en avdelning. Då är ju patienterna här, och 
sedan blir de utskrivna och ska tas över av en annan vårdgivare. Jag ser inget direkt 
behov idag. Nej. (IP5) 
 
Ja, alltså… nä, jag känner om jag skulle prata med patienterna, då vill jag hellre 
PRATA med dom. Höra hur dom mår och som att vi har CAPD-patienter, om dom 
inte mår riktigt bra då vill jag liksom, ja då vill jag nog höra dom också. (IP6) 
 

Patientens tänkbara behov av kommunikation med vården via IT  
Där kommunikation mellan vårdgivare och patient via mail ändå kan tänkas handlar det 
framför allt om enklare praktiska ärenden. Mellan vårdtagare och mottagning, där det normalt 
sker många telefonsamtal av enklare karaktär, kan man se att mail skulle kunna utgöra ett 
komplement till telefon. Någon kan tänka sig att möjligheten till flera sätt att kommunicera 
kunde vara en trygghet för patienten, att mailen för vissa patienter kunde komplettera den 
traditionella telefonen. 
  

Ja, det man skulle kunna göra om det är sådana här enklare ärenden som patienten 
känner att de behöver inte ha någon muntlig dialog. Utan patienten kanske har slut 
på sina recept, det kanske är någon som ofta går hos oss och vill ha recepten 
förnyade, men det är bara upptaget när det ringer… eller ja. Det skulle ju vara 
smidigt att emaila då. (IP4) 

 
Vad som också är ett tänkbart behov är att den yngre generationen är mer van att 
kommunicera via mail. Och att unga i framtiden kanske kommer kräva eller önska, även detta 
sätt att kommunicera. 
 

…vi har ju en del yngre patienter som har datorvana och så, e-mailar mycket så de 
har ju säkert en annan inställning än en äldre som inte har dator eller så. Jag tänker 
på patienterna vilka som skulle tycka det var givande att ha den som ett sätt för 
kontakt då… det kommer ju en yngre generation som använder det naturligt på ett 
helt annat sätt än vi… (IP4) 
 

IT:s påverkan på verksamhetens arbetsförhållanden 
På frågan om vilken betydelse IT har för sjuksköterskans arbetssituation och yrkesroll är 
svaren relativa till vad tekniken används till. Om IT-användningen är distanserande eller på 
något sätt står i konflikt med mer patientnära omvårdnad, är svaret att det beror på syftet med 
dess användning. Används den för att kommunicera, upplevs tekniken bidra till närhet. I 
rollen som bärare av information eller som stöd för administrativa arbetsuppgifter fråntar IT-
användningen sjuksköterskan tid hos patienten, samtidigt som det å andra sidan finns 
förhoppningar om att den istället skulle kunna frigöra mer patientnära tid. Det som påverkar 
sjuksköterskans känslor i samband med teknikanvändningen är mötet, i del fall då IT fungerar 
som ett sätt att kommunicera. IT i rollen som bärare av information, ger istället upphov till 
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känslor hos sjuksköterskan då den inte fungerar alternativt upplevs som otillräcklig. Vad som 
kräver kompetens hos sjuksköterskan är framför allt innehållet i det som görs via IT, även om 
själva hanteringen av tekniken också förutsätter viss kunskap.  
 
IT skapar närhet och distans 
Att kommunicera via IT är ett sätt att mötas och komma nära 
Genom att arbeta med att ge stöd och information via mail upplevs tekniken inte 
distanserande, utan tvärtom som ett sätt att komma nära patienter. Informationstekniken är i 
detta fall verktyget som gör att vårdaren faktiskt kommer nära patienten. Till och med 
närmare än i den traditionellt fysiska vården, då det i mailen oftare uppstår en närhet i 
bemärkelsen få ta del av patienters innersta tankar.  

 
[På frågan om det är distanserande att mötas via mailen?] Jag tycker inte det, jag ser 
det som ett, ett bra redskap. Det gör jag faktiskt. Det är ett redskap, mitt arbete är 
relationen. Att skapa relationen, eller arbetet skapas i en relation. Och sen att man 
använder en annan teknik eller en annan form för det än det personliga mötet. (IP2) 
 
Jag tycker på sätt och vis att mitt arbete är väldigt patientnära. Plötsligt får man tid 
till det som känns väldigt viktigt men som kanske ofta inte hinns med i den traditionella 
vården … faktum är att det kan kännas som det faktiskt är närmare, man får verkligen 
ta del av personers tankar och erfarenheter och man kan ge dom tid på ett annat sätt. 
(IP1) 

 
Administration med eller utan IT tar tid från patientnära arbete 
På studiens andra fält, den undersökta vårdavdelningen, kan IT-användningen upplevas som 
distanserande genom att den tar tid från det mer patientnära arbetet. Att arbeta med IT betyder 
att du inte samtidigt kan befinna dig hos patienten. Samtidigt ingår de administrativa 
uppgifterna som en naturlig del i en sjuksköterskas ansvarsområde, även om det kan upplevas 
som att dessa upptar en väl stor del av hennes arbetstid.  

 
Nja…jag kan känna att om jag hade en patient som var orolig tidigare, då kunde jag 
ta med mig journalen och sätta mig därinne med pärmen och dokumentera, men 
ändå vara hos patienten. Jag gör nog inte det med datorn, även om vi har bärbara 
datorer. För det är lite pölgiare, för dom är fastkedjade på medicinvagnen… (IP6) 
 
Ibland kan jag känna så här att åååh vilken skön dag jag har haft, jag har kunnat 
vara med patienterna hela dan. Det vill säga, då har jag inte behövt sitta i telefon, 
sitta i vårdplaneringar ... och ja, vända pappersarbete… så visst står det lite i 
konflikt med varandra, men jag tycker ändå att dokumentationen är så pass viktig, så 
det är nog inget man kommer undan. (IP5) 
 

Det är inte alla gånger som IT i sig är boven i dramat, de administrativa uppgifterna finns 
oavsett IT. Det finns till och med en förhoppning om att fler eller bättre IT-lösningar skulle 
kunna underlätta det administrativa arbetet och på så sätt frigöra tid. Även om fax är en form 
av IT-lösning, upplevs den som otillräcklig och tidskrävande. 
 

Mycket den här pappershanteringen och fax som ska faxas och … MYCKET faxande. 
Remisser borde man ju kunna skicka via mail, eller de går ju via datorn. Till viss del, 
till röntgen går det via datorn, men även internremisser! För nu skriver doktorn 
remissen i datorn och sen skriver dom ut det och så ska vi faxa det. Och vart dom ska 
faxas är lite olika från månad till månad känns det som. Och det tar ju också mycket 
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tid att ta reda på. Och den informationen går ju inte heller att hämta där. (IP6) 
 

Sjuksköterskans attityd och känslor kring IT 
Känslor runt mötet via IT 
Känslomässigt kan det vara vad som görs via tekniken, som berör sjuksköterskan. Att möta 
och få ta del av vårdtagares mer känslomässiga behov via mail kan vara en omvälvande 
process även för sjuksköterskan. Att mötet sker just via mail kan då vara på gott och ont. Det 
kan ge sjuksköterskan tid att smälta vårdtagarens berättelse eller möjlighet att rådgöra med 
kollegor. Samtidigt kan ibland det som ses som en av mailens möjligheter, till exempel 
avsaknaden av dialog, upplevas frustrerande. Även bristen på de vanliga instrumenten som 
ingår i ett muntligt samtal, så som tonfall, kan göra att det känns svårt för sjuksköterskan att 
veta om hon både uppfattar och bemöter patienten på ett bra sätt. 
 

Och det kan ibland vara lite frustrerande när det är nån som har mailat och man 
känner alltså, det kan vara ren nyfikenhet, men också att det väcker saker hos en, 
funderingar och att man skulle vilja veta mer. Och kanske få nån slags återkoppling 
på något sätt. Och det går ju inte i mailen alls. Så det kan ibland vara lite sådär. 
(IP2)  

 
Känslor till följd av IT-användning 
Det som påverkar sjuksköterskan till följd av IT-användningen på vårdavdelningen är inte 
den information som hanteras, utan snarare de avbrott eller tidsspill som uppstår till följd av 
tekniska störningar, även om man har förståelse för att tekniken inte fungerar friktionsfritt. 
Även vetskap om de tekniska möjligheter som finns, men som av olika anledningar inte 
utnyttjas skapar visst missnöje.  
 

Det är ett störningsmoment när det inte fungerar. Ett stressmoment kan man säga. Och 
för det vi är ju styrda av vissa tider, det ska läkemedel ut, och vi läser ju våra 
rapporter… så visst blir det stressmoment om det, det ligger nere en timma eller så. 
(IP5) 
 
Och så just dom här små tidsfördröjningarna, det är inte långa tider att logga ut och 
logga in, eller det lägger ner ”för melior har genererat ett fel”, senast i morse, och så 
läggs allt ner, så ska man logga in igen då. Alla dom där små … …det tar ändå mer tid 
än vad det gjorde med pärmar kan jag känna. (IP6) 
 

 
Attityd till IT 
Samtliga intervjupersonernas attityd till IT i sig och dess möjligheter är i huvudsak positiv. En 
intervjuperson uttrycker ointresse för tekniken som sådan, utan att för den sakens skull vara 
teknikmotståndare. Främst ses teknikens möjligheter som något positivt och spännande. Dock 
upplevs användningen som frustrerande då tekniken inte fungerar, även om en intervjuperson 
menar att hon har förståelse för svårigheterna att få ett helt sjukhus informationsförsörjning att 
flyta utan avbrott. Med samtidig vetskap om dess möjligheter uttrycks viss besvikelse på hur 
den idag utnyttjas inom fält 2. Framtidsutsikterna är delade, samtliga intervjupersoner 
förväntar sig att IT-användningen och dess betydelse för vården kommer att öka, vilket av 
några intervjupersoner emotses med förväntan. 
 

…även om det inte låter så, så är jag faktiskt för teknik. Jag känner att jag varit 
väldigt anti nu. Jag förväntar mig väl mer av den än vad den levererar. (IP6) 
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IT och kravet på kompetens 
Användarkompetens  
Å ena sidan kan IT betraktas som endast ett verktyg där det är själva innehållet, till exempel 
förmågan att dokumentera, som ses som det som kräver kompetens. Å andra sidan kan 
inslaget av IT ses som ytterligare en kompetens hos sjuksköterskan och därför något som 
borde innebära viss status. 
 

Men … det tillför ju ytterligare en kompetens jag måste ha för att fungera på den här 
avdelningen. Så att visst när man kommer ut som nyfärdig sjuksköterska så måste man 
dessutom lära sig ett datasystem och alla dess bitar. (IP5) 

 
Ny vårdkompetens 
Att kunna ge information och stöd till vårdtagare via mail, är en ovanlig tjänst och har därför 
också inneburit en utveckling av yrket. Detta har både krävt och lett fram till ny kunskap.  
 

Det har varit en verklig utveckling av ens yrkeskompetens tycker jag, få jobba med dom 
här frågorna på ett liksom konstruktivt sätt, vi har riktig förankring bland patienterna 
och andra, det är verkligen roligt och intressant. (IP1) 
 
Jag tycker det är spännande, man kan se utmaningar i det, även om det som vi pratat 
om kan vara svårt många gånger. Och begränsande också, men mest positivt. (IP2) 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att belysa IT:s betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av 
patienten. För att överhuvudtaget kunna närma sig ett empiriskt svar på frågan blev det 
nödvändigt att finna en teoretisk ingång till problemet. Den teoretiska bild som till stor del 
legat till grund för hur studiens problem angripits, blev ett sätt att förstå hur det är möjligt att 
relatera vårdens IT-användning till sjuksköterskans omvårdnad av patienten. Om det var det 
rätta sättet eller ens ett möjligt sätt, kändes länge osäkert. Det var först när den empiriska 
datainsamlingen var gjord som bakgrunden för egen del klarnade och bitarna i de tidigare 
forskningsresultat som sökts, föll på plats. I kvalitativ forskning ”blir vägen till medan du går” 
sa min handledare, som stöd i min känsla av osäkerhet ifråga om intervjuernas fokus. Så här i 
efterhand skulle jag vilja backa och med bestämda steg gå samma väg en gång till. Men då 
kan jag, enligt samma handledare ”lika gärna göra en enkät”. Det induktiva arbetet syns inte 
tydligt i arbetets färdiga form, som dock är tillrättalagt efterhand som ett möjligt svar på 
frågan om IT:s betydelse för sjuksköterskans omvårdnad föll på plats.  
 
Nåväl, studiens huvudproblem var övergripande och inte så väl avgränsat som starkt 
rekommenderas i Riktlinjer för examensarbete på magisternivå (2004). Dock var det för 
denna fråga min verkliga undran och därmed mitt intresse fanns. Jag har fått ett möjligt svar 
på frågan om vilken betydelse IT har för sjuksköterskans omvårdnad av patienten. Svaret 
kanske saknar det djup ett mer begränsat problem kunnat frambringa, men samtidigt är en 
första överblick också nödvändig för att kunna orientera sig och gå vidare med nya frågor 
inom problemområdet. Förtjänsten med en explorativ utgångspunkt diskuteras nedan. 
 
Metodvalet var enkelt, men samtidigt till en början svårt. Som förhållandevis oerfaren i rollen 
som forskare kändes de inom vårdvetenskapen, klassiska forskningsansatserna fenomenologi 
och hermeneutik svåra och egentligen inte heller relevanta för studiens problem. För en första 
kartläggande beskrivning av en novis magisterstudent bedömdes en kvalitativ innehållsanalys 
som ett lämpligt val av ansats. Att hålla sig datanära upplevdes tryggt, samtidigt som det 
precis som Sandelowski (2000) skriver inte med nödvändighet var ett simpelt arbete. Att koda 
och kategorisera det insamlade datamaterialet på ett logiskt sätt var inget självklart, utan ett 
resultat av många olika försök.  
 
Studiens resultat i relation till tidigare forskning 
Studiens resultat i relation till tidigare forskning visar delvis stora likheter. Jämförelsens 
främsta svårighet bestod i att forskningsfrågan, mig veterligen, inte tidigare studerats på 
samma sätt. Vårdvetenskapliga diskussioner förs om teknik i allmänhet och vilken betydelse 
den principiellt har för vårdandet som sker i det mellanmänskliga mötet. IT-användning tycks 
dock inte diskuteras på motsvarande mer övergripande sätt, utan istället studeras system för 
system. Föreliggande studies resultat ger en översikt över IT:s betydelse, där andra studier 
istället ger en djupare, men samtidigt snäv bild av mer specifika IT-lösningars betydelse för i 
första hand hälso- och sjukvården eller sjuksköterskans arbete, och i mer sällsynta fall just 
omvårdnaden av patienten. Att begränsa sig till studier fokuserade på omvårdnaden av 
patienten innebar också en svårighet, dels på grund av den osäkerhet som råder kring 
definitionen av begreppet omvårdnad och dels på det faktum att många studier som utgav sig 
för att handla om sjuksköterskans arbete inte med ett ord nämner omvårdnad (i bemärkelsen 
helhetsperspektiv) utan istället endast fokuserar på de medicinska eller praktiska 
arbetsuppgifterna. 
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Att utnyttja IT för att som sjuksköterska kommunicera med patienten är än så länge en relativt 
ovanlig, om än inte ny, vårdform. Studier gjorda av Brennan et al.(1991, 1992, 1996) 
poängterar den positiva betydelsen av att kunna mötas via elektronisk kommunikation. 
Författarna argumenterar för att det mellanmänskliga mötet kan fungera väl över ett 
datoriserat medium, men att det krävs ytterligare kunskap om hur mötet ska gestaltas för bidra 
till patientens vårdande.  
 
Enligt flera studier kan anonymiteten, ur ett patient- eller användarperspektiv, verka 
förlösande för lidandeberättelsen. De skrivna orden tycks här fylla en särskild terapeutisk 
funktion, jämfört med de muntliga. Detta överensstämmer med vad föreliggande studies 
informanter tänker om sina användare. Umefjord (2006) beskriver motiv till varför patienter 
använder e-post, och det skrivna ordets begränsning och möjlighet. Även Finfgeld (2000) tar 
upp för- och nackdelar med att kommunicera via datorn som medium, även om inte heller hon 
fokuserar på relationen mellan vårdare och användare. Studier inom området televård belyser 
ofta andra aspekter än de rent omvårdnadsmässiga, alternativt är det andra IT-lösningar än 
vård per e-post som står i centrum, som i till exempel studien av Sävenstedt et al (2004). De 
tar i och för sig fasta på användarnas upplevelse av närvaro, vilket är relevant för 
vårdrelationen, men själva IT-lösningen är telebildkommunikation mellan vårdare och i andra 
änden patient och vårdare. Studien visar dock att kommunikation via IT inte per automatik 
innebär en icke-fungerande vårdrelation.  
 
Principiellt är kanske Kouri et als (2004) studie om kommunikation över ett Internetbaserat 
forum mer jämförbar. Syftet där är att beskriva användarnas upplevelse, vilket på samma gång 
ger en bild av vårdarnas syn på konsekvenserna för mötet och vårdrelationen mellan vårdare 
och patient. I likhet med denna studie visar Kouri et al att detta alternativa sätt att 
kommunicera är ett komplement till mer traditionell muntlig kommunikation och att 
alternativet motsvarar vissa patienters behov av att kommunicera. Även Lawton och Timmons 
(2005) undersökning visar att andra IT-stödda former för vården bättre kan svara mot 
patienternas behov än den traditionella strukturen. Umefjords talar starkt för att e-postmöten 
inom vården i många fall är ändamålsenliga och därför borde öka i framtiden, något som 
Brennan konstaterade redan 15 år tidigare. Ändå har Brennan ett uttalat fokus på det 
mellanmänskliga mötets vårdande effekt, vilket inom vårdvetenskap inte ofta förknippas med 
teknikanvändning.  
 
Den stora skillnaden i hur själva vårdrelationen konstitueras i ett möte via e-post jämfört med 
i ett mer traditionellt möte är att relationen måste ta sig uttryck i det skrivna ordet, vilket för 
sjuksköterskans del är ett mycket tidskrävande precisionsarbete. Enligt Dahlberg (2003) är 
tidsbrist en faktor som talar mot möjligheterna att skapa en vårdande relation, kanske talar 
tiden därför till relationens fördel i mötet via e-post? Tiden var också en viktig anledning till 
varför användarna utnyttjade, den av Umefjord studerade, Fråga doktorn-tjänsten. Det 
skrivna ordet är dessutom beständigt på ett annat sätt än det muntliga och det upplevs därför 
som särskilt viktigt att detta blir rätt, vilket är i linje med hur Brennan beskriver kravet på ny 
kompetens ifråga om att mötas genom skrivna ord. Brennan skriver att tolkningsmöjligheterna 
av de skrivna orden måste övervägas, något också informanterna i denna studie ger uttryck 
för. Möjligheten till tid för eftertanke uppskattades också av informanterna i denna studie, 
liksom av doktorerna i Umefjords undersökning.  
 
Utifrån Kaséns (2002) definition av begreppet relation är det möjligt att se att mötet via e-post 
i flera avseenden fyller samma funktion som det mer traditionella mötet. Förhållande-
dimensionen är densamma, det vill säga patienten är den som lider och vårdaren den som bär 
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ansvar. Här kommer detta till uttryck då kontakten utgår från patientens situation och alltid tas 
på dennes initiativ. Möjligheten till anonymitet, valfri tidpunkt, att slippa konfrontation och 
motfrågor gör att mötet i allra högsta grad sker på patientens villkor. Det är alltså patienten 
själv som styr och väljer sin del eller roll i mötet, samtidigt som det är vårdaren som bär 
ansvar för hur det förvaltas. Beröring kan inte ske kroppsligen, men åtminstone själsligt 
berörs vårdaren. Huruvida patienten berörs eller ej kan endast ett patientperspektiv på frågan 
besvara.  
 
Att relationen ses som en förbindelse eller förpliktelse även i mötet via e-post är tydligt då 
svarsprocessen till stor del handlar om och bygger på vårdarens kunskap och respekt för 
patienten. Dels bygger faktasvaren på vårdarens kunskap men det handlar också om en 
kompetens ifråga om förmåga till samtalsmetodik, även om det här handlar om samtal i skrift. 
Respekten för patienten kommer till exempel till uttryck då det är en avvägning ifråga om hur 
mycket man ska läsa in eller tolka ett e-postbrev för att samtidigt respektera patienten. 
Relationen som berättelse är tydligt i mötet via e-post. Patienten får obegränsat utrymme att 
berätta om sitt lidande och vårdaren känner in och visar i sitt svar empati för denna 
lidandeberättelse. Vårdarens bekräftelse visas genom att den skriftligen uttrycks. Den 
eftertanke och avvägning som förekommer varje svar visar på en stor etisk medvetenhet hos 
vårdpersonalen, om den förmår skapa känsla av tillit och förtroende hos patienten kan inte 
denna studie utvisa.  
 
I likhet med Kouris (2004) studie visar intervjuerna med fält 2 att vårdpersonal har 
föreställningar om patienternas behov av IT-stödd kontakt med vården. Dessa bygger på vad 
man kan tänka sig att patienterna behöver. Patienternas hypotetiska behov överensstämmer 
inte med personalens egen önskan om kommunikation via e-post. Vilket i sig naturligtvis inte 
är särskilt konstigt, frågan är vems behov som styr det faktiska utbudet av kontaktvägar. 
Strasser et al. (2002) visar till exempel att till och med den enkelriktade kommunikationen per 
e-post, kan utgöra en möjlighet för patienten att ge uttryck för sina känslor, något som i sig 
kan lindra ett lidande, utan att det påverkar personalen i någon större utsträckning.  
 
De behov personalen har av kommunikation via IT är framför allt med andra vårdgivare eller 
kollegor inom samma verksamhet. Förtjänsten man ser att IT skulle kunna bidra med är att 
kommunikation av information kunde ske mer effektivt. Det är dock svårt att uttala sig om 
detta skulle ha några direkta effekter på omvårdnaden av patienten. Mer patientnära tid anges 
i visioner och strategier, men mer intressant är förstås vad som egentligen skulle ske i 
praktiken. 
 
Från effektiv eller välfungerande kommunikation är inte steget långt till en verksamhets 
arbetsförhållanden, vilket har beskrivits som ytterligare ett sätt att relatera IT till 
sjuksköterskans omvårdnad. Av resultatet framgår att IT i sig inte upplevs som distanserande 
utan att det precis som Lawton och Timmons (2005) och Barnard och Sandelowski (2001) 
skriver, är hur den används som avgör om den främjar eller hindrar en patientnära vård. Enligt 
arbetarskyddsnämnden (2000) skapar IT-stöd som inte fungerar stress och irritation hos 
personalen, vilket överensstämmer med upplevelserna hos intervjupersonerna inom fält 2. 
Frågan om vilka konsekvenser detta får för omvårdnaden av patienten kvarstår, det är möjligt 
att god omvårdnad gagnas av att personalen inte är stressad och irriterad. Vad gäller 
sjuksköterskornas kompetens i relation till IT framgår att information och stöd via e-post har 
inneburit en yrkesmässig kunskapsutveckling, i enlighet med hur Gustavsson, Arnez och 
Ellström (1992) beskriver IT-användningens nya kunskapskrav. I fråga om sökning av 
vårdvetenskaplig information uppges okunskap som ett möjligt hinder för varför dylika 
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sökningar inte görs. Samtidigt uttrycker ingen intervjuperson kunskapsbrist ifråga om de IT-
stödda funktioner som de facto utnyttjas. Ett samband som väcker frågan om möjligheten i 
form av tid och former för vårdvetenskaplig kunskapsutveckling hade funnits, så hade 
sjuksköterskorna eventuellt behärskat även detta?  
 
De intervjuade personernas attityd är i huvudsak positiv, någon är som Timmons (2003) 
beskriver det, motvilligt tillmötesgående. Till och med när mötet sker via e-post uppfattas 
kärnar i arbetet vara att skapa relation till patienten. Någon osäkerhet ifråga om yrkesidentitet 
tycks inte uppstått till följd av frekvent IT-användning. Detta faktum förkastar Barnard och 
Sandelowskis (2001) farhågor om att teknik och humanistisk vård i praktiken polariseras, och 
bekräftar återigen att det inte är tekniken i sig som står i fokus. Studien av Webster et al 
(2003) som visar att sjuksköterskor har en positiv attityd, trots att IT-användningen förskjuter 
personalen från patienten, visar hur svårt det är att utreda frågan om attityd och dess 
eventuella konsekvenser för omvårdnaden. Föreliggande studie bekräftar också att en positiv 
attityd inte är detsamma som att sjuksköterskan vare sig är nöjd med de IT-stöd som finns, 
eller att de bidrar till en god omvårdnad av patienten. 
 
I fråga om IT:s informationsöverförande betydelse för sjuksköterskans allmänna 
vårdvetenskapliga kunskap visade sig IT spela en högst obetydlig roll. Samma resultat visar 
Sundins (2003) och Elméns (2005) studier i informations- och biblioteksvetenskap. 
Sjuksköterskor höjer inte sin vårdvetenskapliga ämneskompetens genom att söka information 
via IT. Orsakerna är framför allt tidsbrist, men också kunskapsbrist i fråga om möjligheterna. 
Intressant är också att den vårdvetenskapliga kunskapens natur är sådan att den kräver mer än 
bara informationssökning för att införlivas till verklig kunskap. Samtidigt motiveras IT-
satsningar med kravet på evidensbaserad vård och att det ingår i sjuksköterskans ansvar att 
hålla sig à jour med nya vårdvetenskapliga rön vilket förväntas bli möjligt genom en ökad IT-
användning.  
 
I medicinskt avseende håller sig dock sjuksköterskorna, i likhet med förväntningarna, 
kunskapsmässigt uppdaterade med hjälp av IT. Att undervisa och informera patienter ingår 
som en viktig del i en sjuksköterskas ansvarsområde och genom att utnyttja Internet eller 
lokala nätverk söks ofta nödvändig information. Vårdvetenskapliga forskningsresultat är idag 
nåbara via Internet, dels via biblioteksanknutna elektroniska databaser, men också på 
”vanliga” hemsidor som tillhör till exempel Vårdfacket och Svensk sjuksköterskeförening 
eller populärvetenskapliga länkar via till exempel http://www.sjukhusbiblioteken.se. Att 
vårdvetenskapliga resultat till viss del faktiskt är nåbara via IT, är dock inte tillräckliga 
förutsättningar för att möjligheten ska utnyttjas. I likhet med Gosling et al. (2003) liksom 
Morris-Docker et al. (2004) framgår det i denna undersökning att frågan om att som 
sjuksköterska söka vårdvetenskaplig information framför allt borde betraktas utifrån ett 
organisatoriskt perspektiv där hänsyn tas till att kunskapen ofta handlar om djupare förståelse 
snarare än faktakunskap och att detta kräver tid men kanske också möjlighet till diskussion 
med andra. Även frågan om individens kompetens tycks som sagt avgörande för hur 
information söks, vilket också kan ses som en organisatorisk fråga, men också något för 
universitet och högskolor att beakta. 
 
Vad det gäller datoriserad information till grund för omvårdnad av den enskilde patienten 
fyller den elektroniska journalen en funktion. Lee et als (2001) och Darbyshires (2004) studier 
kring datoriserade vårdplanerings- eller journalföringssystems förmåga att fånga 
omvårdnadens kärna, visar att dessa inte upplevs överensstämma med sjuksköterskornas syn 
på patientens omvårdnad. Detta stämmer till viss del med resultatet av denna studie, där 
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bilden av patientens omvårdnad ibland måste anpassas till systemet. Dock var det tydligaste 
resultatet att omvårdnad är något man måste arbeta på och försöka dokumentera. Och att 
medicinska uppgifter av olika anledningar ofta känns nödvändiga och till och med mer 
naturliga att dokumentera. Även detta tycks vara en organisatorisk fråga, då det till stor del 
handlar om andra yrkeskategoriers rutiner för dokumentation. Men även i detta avseende 
tycks det handla om sjuksköterskans kompetens, här främst ifråga om att ha kunskap om vad 
som ska dokumenteras. Att det skulle vara själva journalsystemets design som, i likhet med 
Darbyshires och Lee et als studier, gör det svårt att dokumentera omvårdnad framgår inte 
tydligt av föreliggande studies resultat. Det är dock möjligt att, i enlighet med Kärkkainens 
studie (2005) systemets design eller struktur kan underlätta eller försvåra dokumentationen av 
en helhetssyn på patientens vårdande, och i förlängningen också bidra till ökat fokus på denna 
del av patientens vård. 
 
Studiens användbarhet och förslag till fortsatt forskning 
Studiens kvalitet och användbarhet kan diskuteras. Huruvida det som undersökts i 
föreliggande studie verkligen var det som skulle undersökas är ett traditionellt mått på arbetets 
validitet. Den teoretiska modell som låg till grund för hur frågan om IT:s betydelse för 
sjuksköterskans omvårdnad närmades i empirin blev till ett ställningstagande som bestämde 
hur frågan kom att studeras. Svårigheten eller osäkerheten i detta har redan diskuterats under 
rubriken metoddiskussion och är också av betydelse för arbetets validitet – kanske kunde 
frågan angripits på ett annat sätt som bättre kunnat belysa IT:s betydelse för sjuksköterskans 
omvårdnad?  
 
Dock har denna studie visat att det är möjligt att ge en övergripande bild av vilken betydelse 
IT kan ha för sjuksköterskans omvårdnad. Denna förståelse är nödvändig i de sammanhang 
man väljer att tala om en vårdverksamhets IT-användning. Det är inte ovanligt att i allmänna 
ordalag tala om IT-användning eller IT-stöd inom vården, utan att då avse en specifik IT-
lösning. Vad denna uppsats visat är att det är möjligt att anta att denna ”allmänna” IT-
användning också har direkt eller indirekt betydelse för patientens omvårdnad. En betydelse 
som kanske inte alltid är ett resultat av en medveten avsikt, utan snarare en passiv 
konsekvens. Det borde vara möjligt att inte bara konstatera konsekvenser, utan att också aktivt 
verka för att IT-användningen som helhet, är ett stöd och till gagn för en god omvårdnad av 
patienten. Något som i sin tur är svårt att arbeta för utan en övergripande förståelse. 
 
Reliabilitet avser om undersökningen är riktigt utförd. Som novis i rollen som intervjuare 
kunde jag själv i efterhand konstatera att till exempel följdfrågor missats, vilket i 
förlängningen kunnat leda till brister i resultatet. Fler intervjuer kunde eventuellt ökat 
reliabiliteten, eftersom säkerheten dels i rollen som intervjuare samt dels ifråga om 
intervjuernas fokus, ökade i takt med undersökningens gång. För analysarbetets del kan den 
citatredovisning som gjorts möjligen bidra till resultatets trovärdighet.  
 
Arbetets förtjänster ifråga om användbarhet kan vara de nya frågor som väckts och som 
förhoppningsvis framstår som intressanta och viktiga att fördjupa sig vidare i. Det är svårt att 
låta bli att undra över tiden som en återkommande faktor, och då fråga sig vad IT betyder för 
olika intressenters perspektiv på tid, särskilt då IT-användning ofta motiveras med dess 
förmåga till effektivisering. Andra förslag på fortsatt forskning är till exempel frågan om hur 
IT kan bidra till att evidensbaserad vård verkligen bedrivs. Tillgång till IT och elektroniska 
publikationer är uppenbarligen inte lösningen och frågan om sjuksköterskans IT-kompetens, 
som delvis initierade denna studie, kvarstår. Patientperspektivet på frågan om omvårdnad via 
e-post är också en viktig fråga. Slutligen återstår frågan kring vad som kännetecknar en 
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vårdverksamhets IT-användning som främjar och är till stöd för en god omvårdnad av 
patienten.  
 
 
SLUTSATS 
 
Som svar på frågan om vilken betydelse IT har för sjuksköterskans omvårdnad av patienten, 
kan utifrån denna studie konstateras att IT-användning är av direkt eller indirekt betydelse för 
omvårdnaden. IT spelar en obetydlig roll ifråga om informationsöverföring av 
vårdvetenskaplig information till grund för generell kunskap i omvårdnad. I form av 
datoriserade informationssystem fungerar IT som en bärare av patientspecifik 
omvårdnadsinformation, även om systemen till viss del tycks styra innehållet i det som 
dokumenteras. Kommunikation mellan vårdare och patient via IT kan fylla nya behov av 
kontakt och dessutom erbjuda möjlighet till mer otraditionella former av vårdrelation. IT är av 
betydelse för en verksamhets arbetsförhållanden och sjuksköterskans yrkesroll. Huruvida 
betydelsen är positiv eller inte, är avhängigt vad tekniken används till och hur den fungerar. 
 
Studien syftade till att belysa IT:s betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienten. 
Förhoppningsvis kan studiens resultat bidra till kunskap om hur vårdverksamheter kan 
försäkra sig om att IT-användningen gagnar patientens omvårdnad. 
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Bilaga 1 Informationsbrev fält 1 
 
Informationsbrev till informanter fält 1    2005-11-14 
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag skriver magisteruppsats i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, där jag studerar 
informationsteknikens (IT) betydelse för omvårdnad. Med omvårdnad menar jag framförallt 
det psykologiska och sociala omhändertagandet av en vårdtagare, vilket i sin tur innebär att 
skapa förtroende och ge stöd. Då Din verksamhet arbetar med att ge information och stöd via 
bland annat e-post är Din syn på IT-användning värdefull. Jag avser göra en kvalitativt 
beskrivande studie, där datainsamlingen sker med intervjuer. Intervjuerna kan ske under ett 
personligt besök eller om Du önskar per telefon. Intervjun beräknas ta cirka ½ - 1 timma och 
kommer att spelas in på band.  
                 
Frågor kommer att ställas kring hur Du upplever användningen av IT i allmänhet, men 
framförallt kring hur Du upplever kontakten med vårdtagaren över e-post. 
 
Jag kommer att kontakta Dig för att komma överens om en tid som passar Dig bäst. Inga 
personuppgifter kommer att redovisas och svar kommer inte att identifieras till Dig som 
enskild person. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Din medverkan är frivillig, 
och Du kan avbryta den när helst Du önskar utan att behöva ange skäl för detta.  
 
Resultatet kommer att presenteras i form av en magisteruppsats och eventuellt som en 
vetenskaplig publikation. Min handledare är Terese Bondas, doktor i hälsovetenskap, 
legitimerad sjuksköterska, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 
Terese.bondas@hb.se 033-435 47 33. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Karin Högberg 
 
Legitimerad sjuksköterska 
Karin.hogberg@hb.se
Arbete: 033-435 47 86 
Hem: 031-18 09 50 
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Bilaga 2 Informationsbrev fält 2 
 
Informationsbrev till informanter fält 2                         2006-01-31 
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag skriver magisteruppsats i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, där jag studerar 
informationsteknikens (IT) betydelse för omvårdnad. Med omvårdnad menar jag inte bara 
fysisk omvårdnad utan även det psykologiska och sociala omhändertagandet av en vårdtagare, 
vilket till exempel innebär att skapa förtroende eller ge bekräftelse. Jag avser göra en 
kvalitativt beskrivande studie, där datainsamlingen sker med intervjuer. Intervjuerna sker 
under ett personligt besök och beräknas ta cirka ½ - 1 timma. Intervjuerna spelas in på band.  
                 
Frågor kommer att ställas kring hur Du upplever användningen av IT i relation till ditt 
omvårdnadsarbete. 
 
Inga personuppgifter kommer att redovisas och svar kommer inte att identifieras till Dig som 
enskild person. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Din medverkan är frivillig, 
och Du kan avbryta den när helst Du önskar utan att behöva ange skäl för detta.  
 
Resultatet kommer att presenteras i form av en magisteruppsats och eventuellt som en 
vetenskaplig publikation. Min handledare är Terese Bondas, doktor i hälsovetenskap, 
legitimerad sjuksköterska, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 
Terese.bondas@hb.se 033-435 47 33. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Karin Högberg 
 
Legitimerad sjuksköterska 
Karin.hogberg@hb.se
Arbete: 033-435 47 86 
Mobil: 0736–32 50 32 
Hem: 031-18 09 50 
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Bilaga 3 Intervjuguide fält 1 
 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Kan du berätta om din bakgrund? (Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? Här?) 
(Hur skulle du vilja beskriva ditt nuvarande arbeta/din nuvarande yrkesroll?) 
 
Frågeområden 
 
IT som medium för kontakt (e-post) 

• Kan du ge exempel på hur en fråga som kommer in via e-post kan se ut? 
• Hur går du tillväga när du svarar?  
• Varför tror du att det finns ett behov av denna e-posttjänst? 

 
IT som informationsöverförare 

• Använder du IT för att på något sätt stärka dig i din yrkesroll (bli bättre på att ge 
omvårdnad)? (Hur/varför inte?) 

• Skulle du kunna tänka dig att använda IT på något (annat) sätt för att stärka dina 
kunskaper?  

 
IT som påverkan på arbetsförhållanden 

• Ni möter inte patienter/vårdtagare fysiskt utan via teknik. Hur känns det? 
• Ser du någon konflikt mellan teknikanvändning och din yrkesroll?  
• Själva IT-användningen, hur upplever du den? (roligt, svårt, stressigt osv) (Varför? På 

vilket sätt?) 
 
Avslutning 
Är det något mer du skulle vilja ta upp, som vi inte har berört innan? 
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Bilaga 4 Intervjuguide fält 2 
 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Kan du berätta om din bakgrund? (Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? Här?) 
(Hur skulle du vilja beskriva ditt nuvarande arbeta/din nuvarande yrkesroll?) 
 
Frågeområden 
IT som informationsöverförare 

• Använder du IT för att på något sätt stärka dig i din yrkesroll (bli bättre på att ge 
omvårdnad i allmänhet)? (Hur/varför inte?) 

• Känner du att de IT-system ni använder förser dig med information till grund för 
omvårdnaden av den enskilda patienten? 

• Skulle du kunna tänka dig att använda IT på något (annat) sätt för att stärka dina 
kunskaper?  

 
IT som påverkan på arbetsförhållanden 

• Ser du någon konflikt mellan teknikanvändning och din yrkesroll?  
• Själva IT-användningen, hur upplever du den? (roligt, svårt, stressigt osv) (Varför? På 

vilket sätt?) 
 

IT som medium för kontakt (e-post) 
• Skulle du kunna tänka dig att utnyttja IT för kommunikation? (med patienter/andra?) 

(Hur/varför inte?)  
• Vilka behov tror du patienterna har?  

 
Avslutning 
Är det något mer du skulle vilja ta upp, som vi inte har berört innan? 
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