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Abstrakt 
Bakgrund: Andelen äldre i samhället ökar vilket ställer stora krav på samordning i hälso- och 

sjukvården för att minska kostnader och effektivisera vården. Utveckling av informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) ses som en del av lösningen. Men implementerade system används 

inte i önskad utsträckning och vårdprocesser är svåra att överblicka. Kommunikationsbrister i 

vårdkedjan ses idag som en av de största riskerna för patientsäkerheten. Sjuksköterskor i hemsjukvård 

fungerar ofta som samordnare av vården för sköra äldre i som bor hemma och har därmed ett stort 

informationsbehov. IKT ingår idag i omvårdnadsarbetet och det är därför av stor vikt att 

sjuksköterskor har kunskaper i frågan för att kunna delta i utvecklingen av system som stödjer 

omvårdnad. Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka sjuksköterskors syn på och 

upplevelser av IKT i vårdprocesser runt multisjuka äldre i kommunal hemsjukvård. Metod: 

Examensarbetet hade en kvalitativ ansats där semi-strukturerade intervjuer genomfördes med tio 

sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård, i mellersta Sverige. Intervjudata analyserades utifrån 

kvalitativ deskriptiv metod. Resultat: I resultatet framkom det övergripande temat ”En splittrad 

vårdorganisation” med de tre kategorierna Sjuksköterskors erfarenheter av systemen och tekniken, 

Erfarenheter av möjligheter och svårigheter gällande informationsförsörjning och kommunikation i 

vårdkedjan, Synen på organisatoriska faktorers roll för systemen och användning av dessa med 

vardera tre sub-kategorier. Sjuksköterskorna var generellt positivt inställda till tekniken men samtidigt 

upplevde de att det fanns en rad problem med de använda systemen i sig, hur de användes, 

anpassningen till arbetet samt kring organisatoriska faktorer som lagstiftning, möjligheter att påverka 

utvecklingen och samordning. Slutsats: Den komplexa verkligheten med splittringen i hälso- och 

sjukvårdsorganisationen och IKT som används samt bristen på forskning som kan visa på utlovade 

effekter av olika system och hur de uppnås tyder på att det finns ett behov av att belysa frågan ur ett 

helhetsperspektiv. 

 

Nyckelord: hemsjukvård, informations- och kommunikationsteknologi, intervju, kvalitativ 

deskription, sjuksköterskor, upplevelser 

 

Abstract 
Background: The increasing number of older individuals in society demands coordination in 

healthcare to decrease costs and improve effectiveness. Developement of information and 

communication technology (ICT) is viewed as one part of the solution. However the systems 

implemented are not used to the desired extent and careprocesses are hard to overlook. Inadequate 

communication is viewed to be one of the greatest risks to patient safety today. Nurses working in 

homecare often coordinate care for frail older individuals living at home and thereby have extensive 

information needs. ICT is today a part of nursing and nurses need to educate themselves to be able to 

influence developement of systems that support nursing. Aim: The aim of the study was to investigate 

nurses views of and experiences with ICT in the careprocess of multimorbid older people in 

community home care. Method: The study had a qualitative approach where semistructured 

interviews was performed with ten nurses in community home care, in the middle part of Sweden. The 

interview data was analyzed following the methodology of qualitative description. Results: In the 

result an overarching theme of  ”A fragmented healthcare” emerged along with the three categories 

Nurses experience of systems and technology, Experiences ofpossibilities and difficulties with the 

supply of information and communication in healthcare delivery, Nurses views on organizational 

factors impact on systems and their use with three sub-categories each. Nurses had a positive view on 

technology while they at the same time experienced a variety of problems related to the systems used, 

usage, fit to work and organizational issues such as legislation, possibilities to effect development and 

coordination.  

Conclusion: Helthcare, and the ICT used therein, is fragmented and currently there is a lack of 

research that can provide evidence for system outcomes and how to achieve them. This implies the 

need for further research to elucidate the issue from a holistic perspective. 

 

Key words: experiences, home care services, information and communication technology, interview, 

nurses, qualitative description.  
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Bakgrund 
 

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som begrepp handlar om hantering och 

underlättande av åtkomst, presentation, hantering, bearbetning och kommunikation av data, 

information och kunskap (Koch & Hägglund, 2009). Målet för användning av IKT i vården är 

att förbättra vårdkvalitet och individers hälsa på ett kostnadseffektivt sätt (ibid.). E-hälsa 

omfattar all användning av IKT i vård- och omsorg och används på omvårdnadens område 

istället för omvårdnadsinformatik för att fokusera omvårdnad med stöd av digital teknik 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Det är viktigt att studera hur kommunikation via IKT 

kan utföras på bästa sätt så att tekniken inte blir ett hinder för god kommunikation (Melander 

Wikman, 2012).  

 

E-hälsa, och därmed också IKT, är prioriterat i EU och även av WHO (Melander Wikman, 

2012). Hälso- och sjukvårdssektorn upplever ökad ekonomisk press på grund av ökad 

livslängd med en ökning av kroniska sjukdomar (De Rouck, Jacobs & Leys, 2007). Att 

utveckla teknik som kan effektivisera vården ses som ett sätt att svara upp mot kostnaderna av 

ett ökat vård- och omsorgsbehov och en minskning av antalet individer i arbetsför ålder 

(Aanesen, Lotherington, & Olsen, 2011; Melander Wikman, 2012; Birkler & Dahl, 2012, 

s.110-114). Det finns en förhoppning om att tekniken ska möjliggöra att äldre individer bor 

hemma längre bland annat genom ökad självständighet och livskvalitet (Boström, 2013, s. 

281-296). När äldre bor hemma längre medför det att sjukvård i ökad utsträckning sker 

utanför traditionella vårdinrättningar (De Rouck, Jacobs & Leys, 2007). Denna förändring 

kräver att utvecklingen av IKT tar hänsyn till andra aspekter utöver klinisk evidens från ett 

användarperspektiv såsom olika vårdaspekter, patienters självständighet, behov och 

delaktighet i samhället (ibid.). Gulliksen, Lantz, Walldius, Sandblad och Åborg (2016, s.21) 

skriver att digitaliseringen av arbetslivet troligtvis kommer påverka våra liv i samma 

utsträckning som industrialismen och att de flesta branscher kommer behöva förändras i 

grunden som följd. I takt med förändringen blir digital kompetens i arbetslivet alltmer viktig. 

 

Hälso- och sjukvård och omsorg är komplexa, ickelinjära verksamheter där arbetet är 

oförutsägbart och fullt av avbrott (Callen et al., 2013). Dynamiska verksamheter, som hälso- 

och sjukvård, kräver en flexibilitet i de tekniska systemen som inte finns idag (De Rouck, 

Jacobs & Leys, 2007). Coeira (2011) skriver att experimentella datormodeller visat på stora 

svårigheter att finna system som i hög grad passar komplexa vårdsystem och ju fler 
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kopplingar i systemet desto svårare. Det har länge funnits behov av användarperspektiv på 

utvecklingen men av anledningar som resursfördelning och organisationskultur är det ovanligt 

att slutanvändaren involveras i utvecklingsprocessen som då sker utifrån programmerarens 

perspektiv (De Rouck, Jacobs & Leys, 2007). Aanesen, Lotherington och Olsen (2011) 

skriver att många arbetsuppgifter i de flesta sektorer i samhället tagits över av teknologi till 

skillnad från hälso- och sjukvården där förändringen dröjer trots att tekniken finns. Det finns 

flera tänkbara anledningar till detta som en ovilja att ersätta varma händer med kall teknik 

eller brist på studier som visar ekonomiska vinster med tekniken (ibid.).  

 

Vimarlund, Olve, Scandurra och Koch (2008) skriver att IKT som möter behoven i 

hemsjukvård föreslagits men utvecklingen går långsamt och det finns få studier och 

utvärderingar på området. De menar att brister i möjligheten att automatiskt dela aktuell 

information mellan organisationer kan vara ett av de största hindren för utvecklingen av 

samordnad vård över organisationsgränser och utökat tvärprofessionellt samarbete i 

hemsjukvården. Internationell forskning pekar ut brister i kommunikation som den största 

orsaken till negativa patienthändelser i vården (Weir, Hammond, Embid, Efthimiadise, 

Thielke & Hedeen, 2010). Det ökande antal individer som kräver insatser från flera huvudmän 

ställer stora krav på snabb och säker tillgång till tillförlitlig information vilket kräver att 

tekniken inte blir ett hinder i verksamheten utan anpassas till arbetsprocesserna 

(Socialdepartementet, 2010). En förutsättning för hög kvalitet i hälso- och sjukvård är att 

informationsutbyte och samverkansprocesser fungerar mellan samtliga aktörer där alla dess 

aktörer bär ett ansvar för att skapa förutsättningar för detta (ibid.). 

 

Antalet individer som mottar hälso- och sjukvård i hemmet ökar där styrande principer är att 

åtgärden ska pågå mer än fjorton dagar och att individen själv har svårt att ta sig till annan 

vård, den så kallade tröskelprincipen (Socialstyrelsen, 2016). Hemsjukvård avgränsas till 

hälso- och sjukvård som ges i ordinärt boende då all hälso- och sjukvård inte går att ge i ett 

hem (Socialstyrelsen, 2008, s. 14). Doran et al. (2014) skriver att riskerna för 

hemsjukvårdspatienter innefattar fall, trycksår, felmedicinering och urinvägsinfektioner vilka 

alla kan leda till ogynnsamma konsekvenser. Kommunikation med individen kan kompliceras 

av fysisk sjukdom eller kognitiv svikt och riskerna ökar därmed om kommunikationen mellan 

vårdgivare brister (ibid.).  
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Svensk sjuksköterskeförening (2013, s. 3-23) tar upp vårdinformatik som ett 

omvårdnadsområde med kunskapsluckor i forskningen. För att vårdens digitala system ska 

stödja vårdprocesser behöver omvårdnad införlivas som självklar del i system och beslutsstöd 

och e-hälsa måste ses som verksamhetsutveckling och stödja sjuksköterskors arbete vilket är 

en ledningsfråga (Svensk sjuksköterskeförenings, 2012). Eftersom omvårdnad idag innefattar 

e-hälsa ska alla sjuksköterskor ha kunskap om detta men det finns brister i utbildning och 

vårdens digitala system (ibid.). Sjuksköterskor behöver vara med tidigt vid kravställande och 

införande av ny teknik och även forska kring e-hälsa (ibid.). De har dock hittills haft liten del i 

utvecklingen av olika e-hälsosystem och systemen stödjer därför inte omvårdnadsarbete 

(Skinner, 2014). System som tas i bruk måste kunna omformas och optimeras i förhållande till 

den verksamhet det ska stödja och det är därför viktigt att professionsföreträdare har en 

ledande roll i projekt kring IKT (Scandurra, 2013). 

 

IKT är inte längre en valbar del i sjuksköterskeyrket utan ett krav men systemen stödjer sällan 

vårdens arbetsprocesser eller skapar effektivitet i arbetet utan kan leda till merarbete vilket 

medför en motsträvighet i accepterandet av tekniken (Ball, Douglas, Hinton Walker & 

Dulong, 2011, s. 1-12). Den förändringen som följer med IKT skapar ett behov av att 

omforma dagens vårdyrken i grunden (ibid.). Trots utbyggda nätverk, mer användarvänlig 

teknik och sjunkande kostnader används inte teknik i hälso- och sjukvård och omsorg i 

motsvarande omfattning (Sävenstedt, Zingmark & Sävenstedt, 2007, s. 133). Personalens 

attityder har visat sig vara en faktor som påverkar bristande teknikanvändande (ibid.). Att 

undersöka och förstå vilka faktorer som inverkar på sjuksköterskors användande av IKT kan 

spela en signifikant roll i ändamålsenligt användande av tekniken vilket är en viktig faktor att 

ta hänsyn till då ny teknik ofta är förknippade med höga kostnader  (Browning, Tullai-

McGuinness, Madigan & Struk, 2009).  

 

Hälso- och sjukvården kritiseras ofta för att den är splittrad och saknar samordning mellan 

aktörer (Socialstyrelsen, 2013, s. 28, 41-42; Inspektionen för vård och omsorg [IVO] 2014, s. 

4-5). Information och planering bli otydlig när många aktörer är inblandade, ansvaret utspritt 

och patienter rör sig över huvudmannagränser. Detta gör det svårt att navigera i systemet samt 

begränsar möjlighet till inflytande vilket särskilt drabbar gruppen multisjuka äldre som är 

högkonsumenter av både sjukvård och omsorgsinsatser (Socialstyrelsen, 2013, s. 28, 41-42). 

Deras väg genom systemen är dessutom mer komplex än för en individ med en sjukdom 

vilket gör vården svår att kartlägga (Socialstyrelsen, 2013, s. 28, 41-42). Det går att kartlägga 
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kontakter i landstinget men ingen helhetsbild går att få då kommunala vård- och 

omsorgsprocesser inte registreras strukturerat (Socialstyrelsen, 2011, s.13). På grund av IT- 

systemens innehåll och sätt att fungera går det inte heller att kartlägga processer där flera 

aktörer är inblandade (ibid.). För att vården ska fungera på ett sätt som garanterar 

patientsäkerheten krävs fungerande kommunikation mellan vårdgivare men utmaningarna och 

riskerna vid kommunikation runt individer som vårdas i hemmet är stora (Socialstyrelsen, 

2016). Brist på samordning av insatser är det enskilt största problemet för multisjuka äldre 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 28, 41-42; IVO, 2014, s. 4-5). 

 

Hemsjukvård ges i stor utsträckning till äldre personer som är multisjuka där behovet av 

tillgång till information, samordning och god kommunikation är stort. Kritik riktas dock mot 

brister rörande just dessa faktorer då det innebär risker för patientsäkerheten (IVO, 2014). 

Sammantaget är situationen komplex och examensarbetet ämnade beskriva hur sjuksköterskor 

ser på IKT i hemsjukvårdsarbete. Forskning om sjuksköterskors syn på IKT i hemsjukvård är 

bristfällig och det finns därför ett värde i att undersöka hur de ser på IKT och hur den fungerar 

runt äldre med multisjuklighet där behovet av samordning och kommunikation för en god och 

säker vård är stort. Vilka behov har de utifrån sin roll som samordnare i vårdkedjan och hur 

ser de på organisationen av IKT idag. 

Teoretisk referensram 
 

Omvårdnadsteoretikern Doris Carnevalis omvårdnadsteori baseras på de två områdena krav i 

det dagliga livet och funktionsförmåga och yttre resurser, där yttre resurser kan utgöras av 

nödvändiga personer, tillgång till nödvändig och adekvat service och en för patienten 

godtagbar vårdteknologi (Kirkevold, 1994). För en individanpassad omvårdnad krävs att 

sjuksköterskan tillämpar en systematisk och detaljerad planeringsprocess baserat på insamling 

av alla relevanta data (ibid.). Målet för omvårdnaden är balansera upp krav och resurser på 

individnivå för att förebygga, reducera eller fördröja hälsoproblem. Carnevali (1985) skriver 

att teknologi ur ett omvårdnadsperspektiv fokuserar på hur teknik kan påverka dagligt liv och 

funktion hos patienten. Carnevalis tankar om krav och funktion överensstämmer med 

Socialstyrelsens arbete idag med målsättningen att äldre personer med vård- och 

omsorgsbehov ska få individuellt stöd och hjälp utifrån en helhetssyn och inte enbart utifrån 

medicinska eller fysiska behov. För att uppnå detta behövs ett gemensamt språk och ett 

systematiskt arbetssätt och därför har Äldres Behov i Centrum (ÄBIC) tagits fram, en modell 

som kan tillämpas inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen 2015). Inom ÄBIC är grunden för 
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strukturerad dokumentation och gemensamt språk International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF). ICF är ett internationellt klassifikationssystem som utgår från 

delarna kroppsfunktioner och kroppsstrukturer, aktiviteter och delaktighet, 

omgivningsfaktorer samt personfaktorer där dessa kan beskrivas systematiskt i relation till 

hälsa. Syftet med ICF är förutom klassifikationen att förbättra vården bland annat genom att 

förbättra kommunikation mellan användare av systemet genom att minska missförstånd och 

dubbeldokumentation, möjliggöra kartläggning och uppföljning samt skapa ett kodschema för 

hälsoinformationssystem. Både Carnevalis teori och ICF handlar om att systematiskt behandla 

information för att nå en god omvårdnad utifrån en helhetssyn på individen. 

Syfte/frågeställningar 
 

Syftet med examensarbetet var att undersöka sjuksköterskors syn på och erfarenheter av IKT i 

vårdprocesser runt multisjuka äldre i kommunal hemsjukvård. 

Metod 
 

Kvalitativ deskription 
 

Examensarbetet genomfördes men en kvalitativ ansats med utgångspunkt från deskriptiv 

kvalitativ metod. Asbjoern Neergaard, Olesen, Sand Andersen och Sondergaard (2009) 

skriver att deskriptiv kvalitativ metod kan producera bra data i små individuella 

forskningsprojekt, fokusera individers tankar kring olika fenomen som de ser dem, beskriva 

detta och sen ligga till grund för annan mer teoretiskt anknuten forskning. Författarna skriver 

att kvalitativ deskription är mindre teoretisk än andra metoder och utgår från existerande 

kunskap. Designen beskrivs som flexibel och innefattar ändamålsenligt urval, 

semistrukturerade intervjuer och innehållsanalys (ibid.). Sandelowski (2010) skriver att 

kvalitativ deskription kan utgå från teorier som finns kring det som ska studeras men 

resultatet får inte omvandlas utan ska beskriva informanternas verklighet. Författaren skriver 

att både teoretiska influenser och de tekniker som används för urval, datainsamling, och 

analys måste vara tydligt beskrivna med stöd av lämpliga referenser för respektive teknik 

(ibid.). Vid kvalitativ deskription är metoden som används för analys av intervjumaterial 

innehållsanalys (Sandelowski, 2010). Analys vid kvalitativ deskription handlar inte om 

teoribildning utan om att på ett datanära vis framföra en rik beskrivning av materialet 

(Asbjoern Neergaard, Olesen, Sand Andersen och Sondergaard, 2009). I detta examensarbete 

utfördes den kvalitativa innehållsanalysen utifrån Graneheim och Lundman (2004). 
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Kontext 
 

Sjuksköterskorna som arbetar i hemsjukvården i de tre undersökta kommunerna är anställda 

av respektive kommun som är huvudman för verksamheten. Sjuksköterskornas arbetstid 

förläggs i stor utsträckning till patienternas hem där sjukvårdande uppgifter utförs på uppdrag 

av primär- eller slutenvård. Ingen av kommunerna har någon läkare anställd vilket innebär att 

ansvariga läkare finns inom landstinget eller den privata vården och lyder under andra 

huvudmän.  

 

Två av kommunerna använder sig av journalsystemet Procapita+ och en använder Treserva 

medan landstinget kommunerna hör till använder Systeam Cross. Procapita+ baseras på 

delarna i ICF. De kommunala verksamheterna och landstinget har inte direktåtkomst till 

varandras journaler men landstinget och många av vårdcentralerna i länet är anslutna till 

Nationell Patientöversikt (NPÖ) en nationell tjänst som innebär att anslutna vårdgivare, med 

patientens samtycke, kan dela information. De undersökta kommunerna har möjlighet att med 

samtycke från patienten se information i NPÖ dock inte dela sin egen.  

De tre kommunerna, primärvården och landstinget använder också ett system för 

kommunikation kring patienter inneliggande i slutenvården, Prator. I Prator genomförs 

vårdplanering inför hemgång.  

 

Även systemet Pascal, som används för ordinationer av läkemedel till individer som är 

anslutna till Apodos, är gemensamt för kommunal hemsjukvård, primärvård samt 

landstingsvård. Pascal ger också möjlighet att, med patientens samtycke, ta del av information 

kring uthämtade läkemedel, även om patienten inte är ansluten till Apodos.  

Vissa vårdcentraler använder sig av säker e-post vilket möjliggör direkt mailkontakt med 

ansvariga läkare.  

 

Övrig kommunikation sker via direkta möten eller telefon där primärvården och slutenvårdens 

mottagningar som regel använder sig av återuppringningssystem med en särskild VIP-kö för 

vårdpersonal, alternativt har begränsade telefontider. Ett mobilt system som används är 

Phoniro som via bluetooth möjliggör att mobiltelefonen används som digital nyckel för att 

låsa upp portar och dörrar hos vårdtagares. Applikationen innehåller också en del 

vårdtagaruppgifter.Ingen av kommunerna använder i övrigt mobil teknik för åtkomst till 

journaler eller gemensamma system utanför de stationära kontoren.  
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Deltagare och procedur 
 

Ett ändamålsenligt urval av 10 sjuksköterskor deltog i studie. Alla deltagare var kvinnor och  

alla utom två var specialistutbildade till distriktssjuksköterskor, medelåldern i gruppen var 

45,5 år. Deltagarna hade arbetat som distriktssjuksköterska mellan 1-30år (md=6 år) vilken 

innefattade arbete i landstingets regi före 2014 och senare i kommunal regi då hemsjukvården 

bytte huvudman.  

 

Asbjoern Neergaard, Olesen, Sand Andersen och Sondergaard (2009) skriver att alla typer an 

ändamålsenligt urval kan användas vid kvalitativ deskription. Sjuksköterskor i kommunal 

hemsjukvård är i sig en mycket begränsad urvalsgrupp vilket innebar att inga 

exklusionskriterier sattes upp och alla sjuksköterskor som arbetade under dagtid inkluderades. 

Tillstånd för examensarbetet söktes hos verksamhetschefer (VC) för hemsjukvård i tre 

kommuner i mellersta Sverige (bilaga 1) som först kontaktades via telefon för en kort 

information varpå informationsbrev med tillståndsblankett skickades ut. Efter muntligt 

godkännande från verksamhetscheferna erhållits skickades inbjudan med information ut till 

urvalsgrupperna, sjuksköterskor i hemsjukvård (bilaga 2). Totalt skickades inbjudan om 

deltagande till 79 sjuksköterskor, flödesprocess enligt figur 1. De sjuksköterskor som 

besvarade inbjudan kontaktades via mail för att boka tid och plats för intervju. Vid 

intervjutillfället gavs även muntlig information om examensarbetet och frivillighet för att 

uppfylla kravet på informerat samtycke. Efter sex veckor resulterade rekryteringen i 10 

intervjuer varpå inga fler rekryteringsförsök gjordes med anledning av att 

informationsrikedom ansågs uppnådd.  
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Figur 1. Flödet i rekryteringsprocessen av informanter 

 

Datainsamling 
 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med deltagarna. Intervjuerna genomfördes vid 

personliga möten och för att underlätta för informanterna utfördes intervjuerna på en plats 

som informanten själv valt, i alla fall utom ett på deras respektive arbetsplatser. En 

applikation för Android, Smart Voice Recorder användes för att, med informanternas 

godkännande, spela in intervjuerna. Intervjuerna genomfördes med en i förväg utformad 

intervjuguide (bilaga 3) utifrån examensarbetets syfte och frågeställningar. Patton (2015, s. 

439) skriver att intervjuguiden förslagsvis tar upp de områden studien vill belysa och fungerar 

som stöd i att avgränsa och systematisera intervjuerna. Informanterna fick vid intervjuerna 

möjlighet att prata fritt utifrån intervjuguidens frågeområden. Intervjuguiden testades i förväg, 

avseende språklig förståelse, på tre personer utanför examensarbetet. Efter första intervjun 

tillkom en frågeställning i intervjuguiden men därefter skedde inga förändringar. Intervjuerna 

varande i snitt tjugotre minuter (14 – 30min) och skrevs därefter ordagrant av författaren. 

 

Dataanalys 
 

Datamaterialet analyserades utifrån Graneheim och Lundman (2004) där författarna beskriver 

att meningsbärande enheter relevanta för syftet identifierades i materialet, kodas och delades 

in i kategorier och sub-kategorier och teman som går som en röd tråd genom subkategorierna.  

 

Informationsbrev och förfrågan om tillstånd till 

verksamhetschefer 

Kommun 3 19/1

Tillstånd erhållet 25/1

28/1 utskick till 10

Påminnelse 4/2 till 9, 1 intervju

Påminnelse 2 den 14/2 till 8, 2 

intervjuer

Totalt antal intervjuer 3

Kommun 2 19/1

Tillstånd erhållet 25/1

26/1 utskick till 32, 2 intervjuer

Påminnelse 2/2 till  30, 1 intervju

Påminnelse 2 den 14/2 till 29, 2 intervjuer

Totalt antal intervjuer 5

En andra urvalsgrupp identifieras 11/2 utskick till 

22 

Påminnelse 18/2 till 22, 1 intervju 

Totalt antal intervjuer 1

Kommun 1 19/1

Tillstånd erhållet 26/1

2/2 utskick till 7, 1 intervju

Påminnelse 9/2 till 6

Totalt antal intervjuer 1
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I det här examensarbetet transkriberades intervjumaterialet ordagrant av författaren själv i 

nära anslutning till intervjun, med tillägg av kommentarer kring uttryckssätt, känslouttryck 

och gester för att underlätta tolkning av både manifest och latent innehåll. Materialet 

lyssnades och lästes igenom upprepade gånger för att få en förståelse för data. 

Innehållsanalysen utfördes sedan genom att meningsenheter relevanta för syftet identifierades 

i varje intervju. Meningsenheterna erhöll en kod utifrån vad författaren uppfattade att det 

handlade om, varje meningsenhet fick även ett referensnummer för sin plats i källmaterialet. 

Meningsenheterna med kod och referensnummer klipptes ut i remsor som manuellt sorterades 

i grupper utifrån vad de uppfattades handla om. Varje grupp studerades noga upprepade 

gånger och sorterades om allteftersom analysen framskred. Analysen resulterade i tre 

kategorier, de var teknik, person respektive organisation med vardera tre subkategorier. Ett 

övergripande tema framkom också i analysen.  

 

Etiska överväganden 
 

Eftersom undersökningen var ett studentarbete fanns inget lagligt krav på prövning av etisk 

kommitté (SFS, 2003:460, §2). Omvårdnadsforskningens grundläggande principer beskrivs 

som principerna om individens autonomi, att göra gott, att inte skada samt rättvisa (Etiska 

riktlinjer i omvårdnadsforskningen i norden, 2003). Henricsson (2012) skriver att 

studiedeltagande ska vara frivilligt med möjlighet att dra sig ur närsomhelst, potentiella 

informanter ska delges information om studiens syfte för att kunna fatta beslut om deltagande 

utifrån autonomiprincipen och informerat samtycke ska inhämtas från informanterna skriftligt 

eller muntligt. Vetenskapsrådet (2011) skriver att konfidentialitet handlar om att ombesörja att 

utomstående inte kan ta del av materialet.  

Detta examensarbete utfördes med verksamhetschefers och informanters tillstånd där alla 

erhållit information skriftligt och muntligt om examensarbetetarbetet, dess syfte och 

frivillighet. Deltagarna fattade själva beslut om att delta efter att ha tagit del av information 

om examensarbetet. Intervjumaterialet, inspelat och transkriberat, förvarades tillgängligt 

enbart för författaren. Materialet avidentifierades också i den meningen att persondata ej 

registrerades i materialet och enbart intervjuaren hade kännedom om informanternas identitet.  
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Resultat 

Vid analys av de tio genomförda intervjuerna framkom ett huvudtema i sjuksköterskornas 

beskrivning av erfarenheter av IKT i vårdprocesser runt multisjuka äldre; ”En splittrad 

vårdorganisation” (Figur 2).  

Tema En splittrad vårdorganisation  

Kategori Sjuksköterskors 

erfarenheter av 

systemen och tekniken 

Erfarenheter av möjligheter 

och svårigheter gällande 

informationsförsörjning och 

kommunikation i vårdkedjan 

Synen på 

organisatoriska 

faktorers roll för 

systemen och 

användning av 

dessa 

Sub-kategorier Inställning till IKT Hemsjukvårdens 

arbetsprocesser, behovet av 

kommunikation och information  

Lagstiftning som ett 

hinder i dagligt 

arbete 

Teknisk försörjning och 

behov 

Strategier i vardagligt arbete för 

att arbeta runt brister i IKT 

Brister i möjligheter 

och kompetens för 

att påverka 

Upplevelser av system Organisering av IKT som faktor 

för bristande patientsäkerhet 

Behovet av 

organisatorisk 

samordning 

Figur 2. Översikt av kategorier och subkategorier 

 
Sjuksköterskors erfarenheter av systemen och tekniken  
 

Den här kategorin tar upp sjuksköterskornas erfarenheter av de olika system och den teknik 

som används i omvårdnadsarbetet och kan delas in i sub-kategorierna inställning till teknik, 

teknisk försörjning och behov samt upplevelser av system.  

 

Inställning till IKT  
 

Sjuksköterskorna beskrev att de såg positivt på IKT, hur den fungerade samt möjligheterna 

med systemen som användes. Den positiva grundsynen framkom hos samtliga sjuksköterskor 

med reservationer för de problem sjuksköterskorna hade erfarenhet av samt utrymmet för 

förbättringar vad gäller val av system, hur de implementerats och i användandet. En sköterska 
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uttryckte sig negativt i termer av att de blivit förskonade från implementering av system som 

användes i kommunens särskilda boende. 

 

Det är ju ett jättebra system, just i det kombinationsmässigt, när det fungerar så 

är det ju fantastiskt. När alla parter gör sina jobb så är det jättebra, så att det. 

 

Teknisk försörjning och behov 
 

Sjuksköterskorna beskrev de problem och farhågor kring systemdrift de hade erfarenhet av. 

Inloggningsproblem hade lett till att vissa system inte användes och tester med bärbar teknik 

hade fallerat då uppkopplingen inte fungerat. Sjuksköterskorna ansåg även att det fanns risker 

med datajournaler vid driftsstopp, en sköterska tog upp sin erfarenhet av brister i system för 

säkerhetskopiering. 

 

Ehm, ja det är ju om det inte fungerar, det är ju alltid en risk med, alltså med 

datajournaler, att det inte alltid fungerar. 

 

Något som alla sköterskor tog upp var deras behov av bärbar teknik för att nå information i 

vårdsituationen både patientdata och beslutsstöd. Bristen på bärbar teknik beskrevs som ett 

reellt problem då sjuksköterskorna förlade större delen av arbetstiden i vårdtagarens hem 

snarare än stationärt på ett kontor.  

 

Man är ju inte speciellt ofta på sitt kontor förutom när man dokumenterar, och 

att ha en bärbar variant där man alltid skulle kunna gå in och titta på det man 

behöver det skulle ju vara en fördel. 

 

Upplevelser av system 
 

Alla sjuksköterskor angav att de dagligen använde flera olika informationssystem i arbetet, 

IKT sågs som en självklar och användbar del i dagligt arbete även om de också uttryckte att 

användandet av system kunde kännas meningslöst och långt från patientvård. De beskrev på 

olika sätt att systemen inte anpassats för hemsjukvårdsverksamhet och att de många gånger 

saknade utbildning i systemen som användes.  

Vi fick ju någon slags utbildning här 2014 när vi började då, vi fick ju gå några 

dagar där och lära oss liksom hur vi skulle jobba i systemet och sen har man ju 
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försökt och lärt sig eftersom och man ropar på varandra och man liksom, det är 

ju så det går till. 

Sjuksköterskorna beskrev även att det fanns oklarheter kring konfigurering och 

implementering av system vilket lett till negativa erfarenheter kring kommunikation och 

informationsutbyte och en känsla av att system var oanvändbara. Sjuksköterskorna angav att 

användandet av system inte följde någon gemensam struktur utan att olika individer använde 

systemen olika och i olika omfattning. För att komma tillrätta med det hade de tankar om att 

göra systemen mer tvingande. Hur lätt individen tyckte att användandet var varierade från 

upplevelsen att det var enkelt till att det var krångligt och oöverskådligt. De individer som 

upplevde att journalsystemet Procapita+ var krångligt hade vid direkt förfrågan ingen kunskap 

om International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som systemet 

baseras på. De beskrev erfarenheter av att systemen inte användes som det var tänkt utan att 

gamla arbetssätt levde kvar ändå. 

Det tror jag inte att vi gör, det tror jag inte, att vi gör likadant heller, jag tror 

att man hittar sina, sina lösningar.  

Det framkom att sjuksköterskorna satte den nuvarande arbetssituation med olika system i 

relation till tidigare erfarenheter där de system som uppfattades effektivisera arbetet beskrevs 

som en klar förbättring och de berättade också att det förekom en viss utveckling. En 

sjuksköterska uttryckte att oavsett system så har verksamheten alltid fungerat. 

Informanterna beskrev erfarenheter av att systemen fungerade bra så länge de arbetade på sina 

egna områden där de hade kännedom om patienterna men att det var problematiskt när de 

arbetade i områden där de inte kände till individerna och deras omständigheter och därmed 

hade större behov av information. 

 

Erfarenheter av möjligheter och svårigheter gällande informationsförsörjning och 
kommunikation i vårdkedjan.  
 

Den här kategorin tar upp sjuksköterskornas erfarenheter av kommunikation och 

informationsöverföring i arbetet med multisjuka äldre i hemsjukvård, hur de ser på sina behov 

relaterat till detta och vilka effekter de upplevt.  
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Hemsjukvårdens arbetsprocesser, behovet av kommunikation och information 

  
Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att andra aktörer i vårdkedjan kring multisjuka äldre 

saknade insikt kring hemsjukvårdsarbete och dess förutsättningar. Tidsbrist, stress och stor 

personalomsättning angavs som tänkbara skäl till denna bristande kunskap. Detta beskrevs 

vara frustrerande och skapa onödiga konflikter, risker och inverka negativt på 

kommunikationen trots upprättade system och rutiner för just denna kommunikation. 

Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att det ställdes alltför stora krav på hemsjukvårdens 

kapacitet.  

Jag tror att det beror på mycket jag, stress inne på sjukhuset, de är 

underbemannade OCH de har aldrig varit ute och jobbat många av dem. 

Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att bristande kommunikation, som en följd av bristande 

kunskap om hemsjukvård, kunde inverka negativt på patientvården då de inte nåddes av viktig 

information. Hemsjukvårdens samarbete med hemtjänsten beskrevs som en viktig extern 

faktor i att uppmärksamma sjuksköterskorna på den information som inte nått fram via 

inrättad IKT. I andra fall fungerade vårdtagarna själva eller deras anhöriga som bärare av 

information. Sjuksköterskorna berättade att de hade erfarenheter från arbete i olika typer av 

vård och att det gav dem förståelse för att detta inte regelmässigt gällde personal i primär- och 

slutenvård. De angav dock att det var angeläget att andra fick större insikt i hemsjukvård där 

förutsättningarna för en fungerande sjukvård många gånger innefattade delegering av 

sjukvårdsuppgifter till personal med begränsad, eller ingen, sjukvårdsutbildning. 

Sjuksköterskorna tog upp hospitering i hemsjukvårdsverksamhet som ett sätt att öka 

förståelsen för hemsjukvårdens behov av utförlig information och utökad kommunikation via 

inrättade system när multisjuka äldre övergick från slutenvård till hemsjukvård.  

Men där är det ju också svårt att få en förståelse för vad det är vi gör och det är 

ju liksom, jag tror nästan att man skulle behöva hospitera hos varandra för att 

få en bättre bild. 

Kommunikation kring patienter vid utskrivning från sjukhuset beskrevs som en daglig 

arbetsuppgift i hemsjukvården där samtliga sjuksköterskor hade positiva och negativa 

erfarenheter och där erfarenheterna konsekvent förlades till hur system för detta användes. 

Sjuksköterskorna beskrev sitt behov av information i vården av multisjuka äldre i 

hemsjukvård som mycket stort utifrån sin roll som samordnare i vårdkedjan. 
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Informationstillgången beskrevs särskilt viktig då denna patientgrupp upplevdes, mer än andra 

ha behov av sjuksköterskornas stöd och hjälp. Antalet patienter i hemsjukvård, bristen på IKT 

som stödde deras behov av både aktuell och bakgrundsinformation om multisjuklighet samt 

att patienter och anhöriga själva många gånger inte kunde redogöra för sin situation beskrevs 

försvåra situationen. Erfarenheter av att patienter och anhöriga själva kontaktade vården utan 

att sjuksköterskan i hemsjukvården regelmässigt uppmärksammades på detta av andra 

vårdgivare beskrevs också problematiskt särskilt i ljuset av att sjuksköterskorna inte hade bra 

kanaler för kommunikation.  

Inte ser jag det, om anhöriga har tagit med sig patienten och åkt in utan att jag 

vet någonting, det har jag ju ingen aning om, och det får ju jag inte veta 

någonting om. 

Att slutenvårdstiderna blivit kortare beskrevs också göra det svårt för personalen där att göra 

rättvisande bedömningar kring vad de äldre klarade respektive inte klarade och kommunicera 

detta på ett bra sätt. Sjuksköterskor hade erfarenheter av att information de fått visat sig 

missvisande. Dessa erfarenheter beskrevs inge en känsla av ovisshet kring hur väl 

informationsöverföringen fungerade.  

Det är ju jättemånga som behöver mycket hjälp men de bor hemma och ser ju 

helt pigg ut när de går upp och gå men… de funkar ju inte själv. 

Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att IKT i hemsjukvårdens vårdprocesser tog mycket 

tid. De beskrev systemen i sig som långsamma och, av vissa sjuksköterskor, krångliga att 

navigera och dokumentera i vilket de inte upplevde att de hade tid med. Informanterna hade 

erfarenheter av att bristen på teknik i vårdsituationen lett till tidsförluster, dubbel- och 

merarbete för dem själva men även för andra. Bristen på effektiv IKT i vårdsituationen 

beskrevs även leda till att mer tid gick åt innan information av vikt för arbetet kunde nås via 

att själv ta sig till en dator eller via att ringa kollegor eller andra aktörer för att nå information.  

Inte behöva ringa och be en sköterska läsa upp ur systeam cross journalen, det 

är ju liksom tid som är totalt, ja, förkastad, det är ju massor som skulle gå att 

effektivisera och göra bättre, för alla parter. 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att bristande tillgång till information försvårade vid 

läkarkonsultation då sjuksköterskorna inte kunde svara på frågor kring patienter. På grund av 

att inblandade aktörer hade olika system för kommunikation och informationsöverföring gick 
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denna dessutom ibland långsamt vilket sjuksköterskorna berättade lett till förlängd 

handläggning. Detta skapade irritation och kunde bidra till lidande för patienterna. Hur 

kommunikationen via IKT fungerade beskrevs variera kraftigt mellan olika enheter. 

Sjuksköterskorna tog upp sin syn på hur bra kommunikationen kring multisjuka äldre skulle 

kunna fungera med bättre anpassade system och samordning. I de fall där IKT hade införlivas 

i arbetsprocessen och fungerade bra upplevdes detta också spara mycket tid.  

Sjuksköterskorna beskrev mycket tydligt erfarenheter av att begränsad tillgång till både 

information och system förhindrade dem från att arbeta effektivt och förmåga då det innebar 

att de var beroende av andra för sina egna arbetsuppgifter, vilket beskrevs som slöseri med 

deras kompetens.  

Sjuksköterskorna lyfte sina perspektiv och erfarenheter kring patienters och anhörigas syn på 

IKT. De berättade att anhöriga och patienter sällan visste att sjuksköterskan saknade tillgång 

till all information rörande deras situation och uttryckte förvåning när detta framkom. 

Sjuksköterskorna beskrev att patienter och anhöriga tyckte det var krångligt att själva behöva 

kontakta vårdcentralen för information då deras uppfattning var att sjuksköterskan i 

hemsjukvården skulle ha den. Sjuksköterskorna själva beskrev erfarenheter av att det kunde 

kännas obekvämt att inte kunna svara på frågor även när det inte krävdes av dem och svar 

med fördröjning accepterades. De berättade också att de varit med om att patienter kunde 

uppleva oro över att sjuksköterskan inte hade tillgång till slutenvårdsjournalen vid specifik 

handläggning. 

Nej, jag tror att det skulle bli mera likt och kanske inte lika stressande för 

patienten och veta om att, det exempelvis är samma journal, att hon ser vad som 

är gjort på sjukhuset. 

 

Sjuksköterskorna beskrev kommunikationen i den egna organisationen som välfungerande. 

Det fanns dock erfarenheter av att kommunikationen, kring de multisjuka äldre, med de olika 

hemtjänstaktörerna som saknade kommunikationsmöjligheter via IKT, kunde vara bristande 

och resultera i att viktig information gick förlorad. Detta förklarades med att det fanns alltför 

många olika aktörer och att organisationen blev otydlig med för många steg i 

informationskedjan. Sjuksköterskorna beskrev behovet av välfungerande kommunikation 

kring vården av multisjuka äldre som stort och lyfte bristande möjlighet att dela information 
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kring vården i hemmet, med primär- och slutenvård, som ett problem särskilt i mer 

komplicerade fall där de kunde uppleva att deras arbetsinsatser blev ifrågasatta.  

 

Hade de sett mina anteckningar till exempel så hade de kunnat svara henne på 

ett helt annat sätt när hon ringer och samma sak när hon åker in på sjukhuset 

tjugofem gånger då ser ju de också att, ja men det här har ju faktiskt 

distriktssköterskan gjort i kommunen, eller det här liksom, har hon sagt liksom. 

 

Sjuksköterskorna hade erfarenheter av kommunikationsbrister trots inrättade system och att 

de i vissa fall tvingats tjata sig till information. De berättade att de inte alltid upplevde att 

kommunikation via IKT var lätt att värdera därför värdesattes tydlig kommunikation och 

information som de kände att de kunde lita på, vilket ofta baserades på tidigare relationer. 

Sjuksköterskorna berättade att de hade känslan av att kvaliteten i kommunikationen 

påverkades av underliggande konflikter mellan enheter, revirtänk och en stark känsla av ett 

”vi och dom”, vilket upplevdes inverka negativt på vårdprocessen.  

 

Strategier i vardagligt arbete för att arbeta runt brister i IKT  
 

Sjuksköterskorna berättade om att deras erfarenheter kring brister i IKT, som tillgång till 

system, möjlighet att kommunicera eller nå information eller icke fungerande kommunikation 

via system, lett till att de själva utformat strategier för att dagligt arbete skulle fungera. Deras 

personliga strategier beskrevs handla om merarbete eller att upprätta personlig kontakt för 

muntlig information och kommunikation när IKT upplevdes som ett osäkert sätt att nå ut med 

eller motta information.  

Jag, ja, ser inget riktigt behov i den liksom och jag tycker den är liksom, ofta om 

det är något jag vill se så finner jag ändå inte åt ett, utan då är det liksom 

lättare att ringa. 

 

Just muntlig kommunikation beskrevs dock även som en stark och viktig tradition i 

sjuksköterskeyrket även frånsett när det användes som en komplementär strategi till IKT. 

Endast en av sjuksköterskorna ansåg att skriftlig kommunikation var bättre än muntlig. 

Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att bristen på fungerande kommunikation lett till att 

ambulans tillkallats när problemet egentligen kunnat lösas via primärvården. Även i 
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organisationen i stort beskrevs att olika strategier tillämpades för att arbeta runt IKT som 

inrättandet av rutiner och kontrollfunktioner i kommunikationskedjan. 

 

Organisering av IKT som faktor för bristande patientsäkerhet  
 

Sjuksköterskorna beskrevs tydligt att IKT, som den organiserats i vårdkedjan, hade brister 

som direkt påverkade patientsäkerheten. De vanligaste erfarenheterna av felaktigheter gällde 

kommunikation kring läkemedel som att ordinationer ändrats utan att hemsjukvården, som 

ansvarig för läkemedelshanteringen, informerats om detta. Detta hade lett till att patienter fick 

fel eller ingen behandling samt bristande uppföljning då sjuksköterskorna själva inte hade 

tillgång till informationen och patienten inte klarade av att redogöra för vad som sagts. 

 

Men det kan ju bli att en medicin de blivit ordinerade kommer igång en dag 

senare, någon eller några dagar senare för man har inte fått information riktigt 

om, från sjukhuset, att det fattas eller recept kan vara ogjorda ibland.  

 

Det fanns erfarenheter av att bristande tillgång till information bidragit till problem när 

sjuksköterskan kontaktades angående vid behovs medicinering och inte hade möjlighet att 

direkt kontrollera ordinationer eller antal givna doser. Andra risker uppstod när 

sjuksköterskorna inte hade information rörande överenskommelser i vården av specifika 

individer eller tillräcklig information kring bakomliggande sjukdomar. Sjuksköterskorna 

berättade hur detta lett till svårigheter i bedömning av hälsotillstånd och felaktigt 

handläggande vilket kunde skapa lidande för patienterna. De berättade också att de ibland 

gjorde bedömningar utan tillräcklig information vilket de själva ansåg som fel men som 

gjordes ändå för att klara arbetssituationen. Många problem relaterade till patientsäkerhet 

beskrevs uppstå vid övergång från slutenvård till hemsjukvård då samtliga sjuksköterskor 

hade erfarenheter av att IKT inte användes som det var tänkt, information uteblev eller var 

bristfällig och i vissa fall till och med felaktig, vilket påverkade patientsäkerheten negativt. 

 

Jag förstår ju, jag förstår ju att det är krångligt och att det är stressigt, men det, 

samtidigt kan ju inte det göra att man ska gena så att det blir fel när de kommer 

hem, för jag menar, blir det fel när de kommer hem så kan det också innebära 

att de snart är inne igen. 
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Synen på organisatoriska faktorers roll för systemen och användning av dessa  
 

Den här kategorin behandlar sjuksköterskornas syn på sjukvårdsorganisationens roll när det 

kommer till IKT samt möjligheter och hinder för nyttjande och utvecklingen av systemen på 

ett sätt som är ändamålsenligt för hemsjukvårdverksamhet kring multisjuka äldre. 

 

Lagstiftning som ett hinder i dagligt arbete  
 

Sjuksköterskorna berättade att de såg lagkraven på samtycke för åtkomst till NPÖ som ett 

problem, inte på grund av lagen i sig utan på grund av införandet. De beskrev genomgångarna 

kring lagstiftningen som negativ vilket lett till att systemet inte användes av rädsla för att 

bryta mot lagen. Flera sjuksköterskor var upprörda över hanteringen då de ansåg att 

information i NPÖ kunde vara viktig för vården. Kravet på dokumenterat samtycke från de 

multisjuka äldre sågs också som problematiskt utifrån kognitiv nedsättning eller demens då 

det var svårt att förklara vad NPÖ och samtycke var. Sjuksköterskor valde därför att inte gå in 

i NPÖ trots vetskapen att de kunde missa viktig information. 

 

För det är ju så viktigt att liksom patienten har godkänt att man får gå in i det 

här NPÖ och ta del av informationen i journalen, men ofta är de ju dementa så 

då vem är det vi ska fråga egentligen?  

  

Brister i möjligheter och kompetens för att påverka 
 

Sjuksköterskorna beskrev att de inte såg sig ha reella möjligheter att påverka vilka system 

som köptes in, hur de konfigurerades eller användes. De berättade att de inte heller 

tillfrågades rörande dessa frågor eller att de problem som lyftes blev hörda. Detta angavs 

kunna inge en känsla av att det inte var någon idé att försöka påverka. Problem som lyftes 

beskrevs åtgärdas med förtydligande av åtgärder eller rutiner, både från ledningshåll och i 

arbetsgruppen, snarare än att åtgärda problemen i sig.  

Sjuksköterskorna berättade att de hade medelmåttiga eller dåliga kunskaper om teknik. Detta 

angavs som en anledning till att de inte funderat kring eller engagerat sig i frågor om system 

och teknik i den omfattning de upplevde att de borde. Deras känsla var att tekniken och 

systemen borde kunna utvecklas men deras bristande kunskap kring system och möjligheter 

gjorde att de inte ansåg sig veta hur eller kunna bidra med förslag. Den kunskapen såg 

sjuksköterskorna som tillhörande andra aktörer utanför den egna organisationen där 

sjuksköterskornas omvårdnadsperspektiv inte efterfrågades eller värdesattes.  
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Det känns så långt bort från mig vem som bestämmer vilka program som ska 

köpas in. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de inte sågs som självklara aktörer när det kom till IKT-frågor i 

verksamheten eller att tid fanns eller avsattes för dessa frågor vilket beskrevs som hinder för 

möjligheterna att påverka. Flera system var nationella vilket beskrevs inge en känsla av att i 

än lägre utsträckning kunna påverka utifrån den egna verksamhetens behov. De personer som 

gick från verksamheten till arbete med IT-frågor beskrevs tappa verksamhetsperspektivet.  

Sjuksköterskorna beskrev sin syn på att det fanns alltför många olika aktörer och nivåer 

inblandade i beslut kring IKT för att beslutskedjan skulle vara tydlig. De berättade att det 

många gånger var oklart varför och hur beslut fattats samt vem som hade ansvaret. 

Sjuksköterskorna beskrev att den otydliga beslutskedjan ingav känslan av att beslut, som 

inverkat negativt på funktionaliteten i IKT, fattats utan att sjuksköterskornas invändningar 

hörts då de försvunnit på vägen.  

 

Men alltså, vi har egentligen ingenting att säga till om, ingenting alls, vi kan 

inte påverka det här, finns inte, det är ovanför våran makt, vi klagar uppåt, men 

det hjälper ju inte. 

 

Behovet av organisatorisk Samordning 
 

Sjuksköterskorna tog upp sin syn på att det fanns ett behov av att samordna vården på ett 

bättre sätt rörande IKT. Sjuksköterskorna ansåg att organisationen av IKT saknade 

patientperspektiv. Framförallt tog de alla upp en önskan om att hela vårdkedjan skulle ha 

samma journalsystem för att underlätta arbete, samarbete och samordning i vård av multisjuka 

äldre. En sjuksköterska ansåg att en sådan journal skulle vara statlig och nationell. 

Sjuksköterskorna berättade också om en önskan att hälso- och sjukvården i hela kedjan skulle 

lyda under samma huvudman med ansvar för beslut och planering.  

 

Sen tycker inte jag att det ska vara uppdelat på de här systemen vi har idag, det 

skulle ju vara en sjukvårdshuvudman som bara, de skulle ju inte hålla på med 

något annat inte, utan bara sjukvård. Då skulle vi komma till rätta med alla de 

här problemen och jobba mot ett gemensamt mål, i alla fall det. 
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Att organisationen är politiskt styrd med mandatperioder såg sjuksköterskorna som ett 

problem för utvecklingen av IKT då det ansågs förhindra framförhållning och långsiktig 

planering. Sjuksköterskorna beskrev sin syn på privatisering av primärvård och fritt vårdval 

som de såg som en hindrande faktor för samordning av kommunikation och 

informationsutbyte då det inneburit arbete mot fler enheter än tidigare där enheterna 

organiserade utifrån sina respektive behov vilket hemsjukvårdens sjuksköterskor haft att 

förhålla sig till som given parameter. Sjuksköterskorna berättade att det var svårt att hålla isär 

hur olika enheter arbetade och etablera välfungerande samarbeten. Problem med samordning 

mot primärvård togs inte upp av de sjuksköterskor som primärt arbetade mot en hälsocentral. 

Sjuksköterskorna beskrev sin syn på att ekonomiska aspekter påverkade samordning i 

vårdorganisationen och IKT och då i termer av sjuksköterskornas erfarenheter av konflikter 

mellan vårdgivare rörande betalningsansvar och samverkan. Erfarenheter av att inköp av 

system och teknik styrts mer av ekonomiska faktorer och politik snarare än behov av 

samordning och nytta för patienten framkom och prioriteringen upplevdes ta mycket energi 

och påverka vården negativt. 

 

Men om alla hade en huvudman så skulle ju pengarna ändå finnas på samma 

ställe hela tiden, man skulle inte behöva bråka om såna saker utan man skulle 

kunna ha patienten i fokus hela tiden. 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med examensarbetet var att genom intervjuer undersöka sjuksköterskors syn på och 

upplevelser av IKT i vårdprocesser runt multisjuka äldre i kommunal hemsjukvård.  

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna beskrev sig ha en positiv grundsyn på IKT och 

såg det som en självklar och användbar del i dagligt arbete samtidigt som de angav att det 

fanns problem med en rad aspekter. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor som grupp 

generellt är positivt inställda till informationsteknik i vården och ser fördelarna med den 

(Ayatollahi, Bath & Goodacre, 2009; Eley, Soar, Buikstra, Fallon & Hegney, 2009; Ward, 

Vartak, Schwichtenberg & Wakefield, 2011; Secginli, Erdogan & Monsen, 2014; Eley, 

Fallon, Soar, Buikstra & Hegney, 2008). I en studie (Hegney, Eley, Buikstra, Fallon, Soar & 

Gilmore, 2006) framkommer att sjuksköterskor såg informationssystem som nödvändiga för 

omvårdnadsarbetet men ansåg samtidigt att potentiella fördelar med tekniken ännu inte 
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uppnåtts. Sjuksköterskors relation till teknik har beskrivits som motsträvig följsamhet då 

systemen kritiserades ur många infallsvinklar samtidigt som användandet var högt (Timmons, 

2003). Motsträvighet mot teknik kan handla om att systemen ofta ökar arbetsbördan då de inte 

stödjer användarens behov (Ball, Douglas, Hinton Walker & Dulong, 2011, s. 1-12). System 

som upplevs effektivisera sjuksköterskearbetet har dock visat sig mottas positivt (Taylor et 

al., 2014). Även i resultatet från detta examensarbete beskrev sjuksköterskorna erfarenheter 

av hur organisationen av systemen ökade arbetsbördan i och med att de inte stödde deras 

behov av information. De system som beskrevs positivt var de som hade effektiviserat 

vårdprocesser kring äldre personer med multisjuklighet.    

 

Det övergripande tema som framkom i analysen var en splittrad vårdorganisation kring äldre 

med multisjuklighet. Det framkommer i resultatet att IKT var en organisationsfråga där 

sjuksköterskorna hade starka åsikter men erfarenheter av att ha små möjligheter att påverka. 

IKT engagerade då den upplevdes illa anpassad till vårdprocesser i relation till äldre med 

multisjuklighet. I resultatet uttrycks erfarenheter av brister i informationstillgång och 

kommunikation som på ett mycket påtagligt negativt sätt påverkade hemsjukvårdsarbetet 

gällande vårdprocesser, organisation av arbetet samt arbetsmiljön. Det är ett liknande fynd 

som även Socialstyrelsen (2013, s. 28) och IVO (2014, s. 4-5) uttryckt; brist på samordning av 

insatser anges som det enskilt största problemet för gruppen multisjuka äldre. Gum, 

Dautovich, Greene, Hirsch och Schonfeld (2015) beskriver att splittringen i vårdsystemet är 

ett globalt problem som bidrar till en ohållbar situation där det är av största vikt att förbättra 

samordningen mellan aktörer vilket innefattar ett dynamiskt samspel i alla nivåer i 

organisationen.  

 

I resultatet från denna studie framkommer att sjuksköterskorna inte hade kännedom om ICF, 

det klassificeringssystem som deras journalsystem baseras på. ICF är en grund för vad 

Socialstyrelsens menar med ett systematiskt arbetssätt som kan leda till en mer 

individanpassad vård och omsorg om äldre. Den bristande kännedomen om ICF kan också 

kopplas till Svensk sjuksköterskeförenings (2012) prioriterade kompetens områden där man 

anser att alla sjuksköterskor idag ska ha kunskaper i e-hälsa eftersom det är en oundviklig del 

i omvårdnadsarbetet.  

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna beskrev brister i utbildning i systemen samt 

oklarheter kring konfigurering och implementering av dessa vilket lett till negativa 

erfarenheter. Flera studier (Hoonakker, Carayon, Brown, Cartmill, Wetterneck & Walker, 
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2012; Eley, Soar, Buikstra, Fallon & Hegney, 2009; Secginli, Erdogan & Monsen, 2014; 

Nilsson, Skär & Söderberg, 2008) har visat på brister gällande utbildning i digitala system. 

Detta är viktigt att ta fasta på då utbildning i en studie av Taylor et al. (2014) var en vital 

faktor för lyckad implementering, liksom tidiga positiva erfarenheter av system. Negativa 

erfarenheter har visat sig ha en långtgående effekt på hur ny teknik emottas och används 

(Taylor et al., 2014; Nilsson, Skär & Söderberg, 2008).  

 

I resultatet beskriver sjuksköterskorna en splittrad vårdkedja som medför bristande 

informationstillgång och kommunikation via IKT vilket på olika sätt inverkat negativt på 

vårdprocesser kring äldre med multisjuklighet. Den omvårdnadsteoretiska utgångspunkten i 

detta examensarbete, Doris Carnevalis omvårdnadsteori, baseras på huvudkomponenterna 

dagligt liv och funktionell hälsostatus där Carnevali menar att det måste finnas en balans 

mellan krav och resurser för att hälsa ska uppnås (Carnevali & Durand Thomas, 1993). 

Carnevali utformade sin teori 1987, innan digitaliseringen kommit långt vilket innebär att 

appliceringen av teorin på detta examensarbete blir författarens tolkning. Omvårdnadens 

grund och sjuksköterskans primära uppgift är enligt Carnevali att utforma omvårdnaden 

utifrån individens förutsättningar och omständigheter vilket baseras på en systematisk 

planeringsprocess utifrån insamlingen av alla relevanta data (Carnevali & Durand Thomas, 

1993). Tankarna i teorin överensstämmer med Socialstyrelsens (2015) modell ÄBIC där 

strukturerad dokumentation sker utifrån ICF med målet att på ett tydligt sätt beskriva 

individens behov och mål. De resurser Carnevali tar upp som nödvändiga för att möta krav i 

det dagliga livet är bland annat tillgång till nödvändig och adekvat service privat eller från 

samhällets sida (Carnevali & Durand Thomas, 1993).  

I examensarbetets resultat beskriver sjuksköterskorna en organisation av IKT som kraftigt 

begränsar möjligheten att nå information i vårdprocessen runt äldre personer med 

multisjuklighet. Utifrån Carnevalis teori ligger det nära till hands att dra slutsatsen att basen 

för omvårdnadsarbetet, den systematiska planeringsprocessen, blir mycket svår att genomföra 

som organisationen beskrivs idag. Hemsjukvård kan ut teorins synvinkel tolkas som en yttre 

resurs för den äldre personen med multisjuklighet. Denna yttre resurs är beroende av 

sjuksköterskornas möjligheter att utföra arbetsuppgifter på ett sätt som främjar omvårdnaden 

och dess mål. Sjuksköterskorna i examensarbetet hade inte kunskap om ICF som deras 

dokumentationssystem baserades på och som Socialstyrelsen (2015) utgår från i modellen 

ÄBIC för strukturerat arbete i äldreomsorgen.  
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Resultatet från det här examensarbetet leder till frågan om IKT idag stödjer 

omvårdnadsarbetet på ett sådant sätt att det kan anses motsvara Carnevalis tankar om adekvat 

service? Detta går också att problematisera utifrån att Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

ställer krav på att patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården ska tillgodoses.  

 

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna hade erfarenheter av att brister i IKT gav 

effekter som inverkade negativt på patientsäkerheten. Sjuksköterskorna tog upp arbetskultur 

och känslan av att underliggande konflikter i organisationernas olika nivåer påverkade 

vårdprocesser runt multisjuka äldre och beslut rörande IKT, ofta negativt. 

Statens offentliga utredningar ([SOU], 2016) tar upp att arbetet med informationssystem i 

vården är ineffektivt bland annat på grund av sjukvårdskulturens starka hierarkier med ett ”vi 

och dom” tänk. Starka hierarkier förknippats även med försämrad patientsäkerhet (Singer et 

al., 2009). Vårdorganisationen i Sverige har kritiserats av IVO (2014) rörande hur 

kommunikationsbrister äventyrar patientsäkerheten, särskilt i övergången mellan vårdgivare. 

Mycket fokus inom hälso- och sjukvården har legat på informationshantering hos enskilda 

aktörer medan mindre uppmärksamhet spenderats på samordning av information i vårdkedjan 

trots dess potential att kraftigt förbättra vårdprocesser (McMurray et al., 2012). Att dela 

information och kunskap via IKT kan underlätta multiprofessionellt samarbete (Koivunen, 

Niemi & Hupli, 2014). Samlad information kan även öka koordination och kommunikation 

mellan vårdgivare och därigenom förbättra vårdprocesser (Callen et al., 2013; Mills, Woods,  

Hitchins & Summers, 2015). En samlad patientinformation skulle också underlätta den 

systematiska planeringsprocess som omvårdnaden baseras på enligt Carnevali. 

 

I resultatet beskrev sjuksköterskorna att de hade ett särskilt stort informationsbehov i arbetet 

med gruppen multisjuka äldre men att de hade erfarenheter av att kommunikation med andra 

vårdgivare däribland ansvariga läkare hade brister. En förutsättning för att hemsjukvården ska 

kunna samordna vård av patienter är fungerande kommunikationskanaler med ansvariga 

läkare (Press et al., 2015). Bristande läkarmedverkan i hemsjukvård har kritiserats av 

Socialstyrelsen (2016) då det lett till att vårdpersonal tagit ett större ansvar än de har 

kompetens för. Det finns lite kunskap kring kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor 

i hemsjukvård men data tyder på att många kommunikationsförsök från sjuksköterskans sida 

misslyckas (Press et al., 2015).  
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De intervjuade sjuksköterskorna hade erfarenheter av att ekonomi användes som förklaring 

till bristfälliga IKT-lösningar som påverkade förutsättningarna i hemsjukvårdsarbetet. 

Bristande finansiering av ny teknik angavs som ett starkt hinder för utveckling och integrering 

av teknologi i en intervjustudie av Taylor et al. (2014). Den ekonomiska aspekten kan också 

problematiseras utifrån att Patientdatalagen (2008:255, 1kap 2§) anger att 

informationshanteringen i hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser 

patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Men systems ekonomi 

betraktas ofta enbart utifrån kostnader för inköp och implementering trots att långsiktig total 

systemekonomi måste innefatta andra ekonomiska faktorer som tidsförluster hos användarna 

(Scandurra et al., 2013).  

 

I resultatet framkom erfarenheter av att arbete med informationshantering i vårdprocesser runt 

multisjuka äldre tog mycket tid i onödan på grund av bristfälliga eller inkompletta lösningar. 

Det framkom beskrivningar av att dagens organisering medförde slöseri med kompetens. En 

utvärdering av arbetet på fjorton olika slutenvårdsinrättningar visade att mer än en tredjedel 

av sjuksköterskors tid gick åt till uppgifter som inte tillförde vården kvalitet (Ball, Douglas, 

Hinton Walker & Dulong, 2011, s. 1-12). I resultatet framkommer sjuksköterskornas 

erfarenheter av att deras synpunkter och tankar kring förbättringar av system inte resulterade i 

förändringar. Enligt Scandurra et al. (2013) är det viktigt att system kontinuerligt utvärderas i 

förhållande till arbetsprocesser vilket är ett problem i vård- och omsorgsverksamheter då de 

ofta saknar medvetna strategier för organisatoriskt lärande och kunskapsstyrning. De problem 

som finns kring IKT som bristande standarder och höga kostnader kräver en genomlysning av 

risker och problem för att påskynda utvecklingen (McMurray et al., 2012). Utvärderingar av 

systems effektivitet måste dock titta på effekter i hela vårdkedjan eftersom synbarligt positiva 

effekter kan upphävas av negativa effekter i en annan del av kedjan (Ammenwerth, 

Rauchegger, Ehlers, Hirsch & Schaubmayr, 2010). De intervjuade sjuksköterskornas 

erfarenheter av brister i IKT blev tydliga när de beskrev kommunens system som relativt 

välfungerande när de arbetade på sina egna områden men som bristfälliga när de arbetade i 

andra områden. Denna omständighet talar för att systemen inte var välanpassade till 

hemsjukvårdens vårdprocesser och behov av information i vården kring multisjuka äldre utan 

fungerade enbart för att sjuksköterskorna hade existerande kunskap om sina patienter.  

 

I resultatet lyfte sjuksköterskorna behovet av ändamålsenlig informationstillgång oavsett var 

de befann sig då det på ett påtagligt sätt skulle kunna underlätta och effektivisera deras arbete 
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i hemsjukvård. Den ökande gruppen äldre i samhället med funktionella och geografiska 

hinder för tillgång till hälso- och sjukvård ställer stora krav på kostnadseffektiva lösningar 

(Bujnowska-Fedak & Pirogowicz, 2014), bättre kommunikation och vårdprocesser baserade 

på behov (Shankar, Bhatia & Shuur, 2014). IKT med samlad patientinformation för alla 

aktörer kan förbättra både kommunikationen och kontinuitet i informationsflödet och minska 

risker för äldre (Kirsebom, Wadensten & Hedström, 2012; Canally, Doherty, Doran & 

Goubran, 2015; Doran et al., 2014). Även implementering av mobila tekniker med möjlighet 

att i realtid skicka data mellan aktörer kan effektivisera vård av sköra äldre i hemmet 

(Torrado-Carvajal et al., 2012). Att IKT är portabel har även visat sig underlätta användandet 

(Whittaker, Aufdenkamp & Tinley, 2009; Nilsson, Skär & Söderberg, 2008), förutsatt att det 

inte fanns problem med drift, inloggning eller långsam teknik (Whittaker, Aufdenkamp & 

Tinley, 2009) det upplevdes även öka patientsäkerheten (Nilsson, Skär & Söderberg, 2008). 

Att sjuksköterskor får tillgång till relevant information är en förutsättning för 

omvårdnadsarbetet enligt Carnevali (Carnevali & Durand Thomas, 1993) och möjligheten att 

arbeta utifrån individuella behov i enlighet med Socialstyrelsens (2015) modell ÄBIC. 

 

Det framkommer i resultatet att det även i organisationen förekom strategier för att lösa 

problem med användning av IKT i vårdprocessen kring multisjuka äldre. I kommunen hade 

det inrättats en särskild befattning med ansvar för att, för verksamhetens räkning, närvara vid 

vårdplaneringar med slutenvården. Detta trots förekomsten av ett inrättat IKT system för 

ändamålet. Det går att ifrågasätta om införandet av en särskilt tjänst verkligen är det mest 

adekvata sättet att lösa problem med brister i IKT eller om den typen av lösning tas till när det 

finns bristande möjligheter att kräva att systemen i sig ändras?   

I resultatet framkommer muntlig kommunikation som en strategi för att kompensera brister i 

kommunikation via IKT då det kändes enklare att ringa än att fundera på om 

kommunikationen fungerat. I likhet med ovanstående tar Staggers och Troseth (2011, s. 220) 

upp hur hälso- och sjukvårdspersonal skolas in att acceptera att vissa saker i IKT inte fungerar 

utan kräver strategier för att arbeta runt dem. System i vården utvecklas ofta ur administrativ 

synvinkel och är därför inte anpassade till vårdprocesser vilket leder till att personal skapar 

strategier för att tillgodose behovet av information och kommunikation (Eason & Waterson, 

2014) även när det finns viss interoperabilitet i systemen (McMurray et al., 2012). Att ständigt 

fundera kring hur, och om, min kommunikation mottagits och åtgärdats av rätt person skapar 

kognitiv belastning för individen och verbal kommunikation blir det individer tar till när det 
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finns tveksamheter kring effektiviteten i informationsutbytet (Weir, Hammond, Embid, 

Efthimiadise, Thielke & Hedeen, 2010).  

 

I resultatet ses beskrivningar över hur sjuksköterskorna dagligen använde en mängd olika 

digitala system för att hantera vårdprocesser kring äldre med multisjuklighet, vilket tog tid 

från vården och kunde upplevas som långt från patientvård. Att använda en mängd olika 

system har visat sig ha effekter på både hälsa och arbetsprestation. Gulliksen, Lantz, 

Walldius, Sandblad och Åborg (2016, s. 37-44) skriver att kognitiva arbetsmiljöproblem 

uppstår när koncentration måste fokuseras på användandet av system snarare än faktiska 

arbetsuppgifter och när arbetsprocesser styrs av systemen snarare än arbetet. Kognitiv 

belastning i arbetet inverkar negativt på möjligheterna att arbeta med hög kvalitet, effektivitet 

och säkerhet vilket påverkar arbetstillfredsställelsen och kan leda till hälsoproblem (ibid.). Att 

ha kunskap om människors kognitiva förmåga är därför av stor vikt vid utveckling tekniska 

system men det har i hög grad visat sig saknas hos utvecklare (ibid.). Utifrån det Gulliksen, 

Lantz, Walldius, Sandblad och Åborg (2016) beskriver och sjuksköterskornas erfarenheter av 

systemanvändande i detta examensarbete går det att diskutera hur vårdprocesser runt 

multisjuka äldre påverkas av en IKT-organisation som inverkar negativt på möjligheterna att 

arbeta med hög kvalitet, effektivitet och säkerhet. Det går även att ifrågasätta hur det påverkar 

sjuksköterskornas möjligheter att fungera som en yttre resurs enligt Carnevalis teori. 

I examensarbetet framkommer synen hos deltagarna att deras tankar och behov rörande IKT-

frågor i hemsjukvårdsarbetet inte togs tillvara i organisationen. Det finns ett stort behov av att 

sjuksköterskor blir involverade i utvecklingen av IKT (Svensk sjuksköterskeförening, 2012; 

Scandurra et al., 2013) för att nå målet att systemen ska stödja sjuksköterskors 

evidensbaserade arbete i den direkta vården oavsett var den utförs (Staggers & Troseth, 2011, 

s. 219-242). SOU (2016, s.130-143 & 285-290) beskriver vårdens informationssystem som 

oöverskådliga och tar upp problem rörande IKT som brister i beställarkompetens, möjlighet 

till delaktighet, låg politisk prioritering, föråldrad teknik samt brister i användning. När 

personal inte involveras i besluts- och implementeringsprocessen riskerar system som 

upphandlas vara dåligt anpassade för verksamheten (Smith, Morris & Janke, 2011). För 

utvecklingen av användarcentrerade system behövs fungerande metoder för 

användardelaktighet i utvecklingsprocessen samt att utvecklare införlivar synsätt bortom rent 

tekniska (De Rouck, Jacobs & Leys, 2007).  
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I resultatet beskrev sjuksköterskorna en önskan om, för verksamheten, bättre anpassade 

system samtidigt som de hade erfarenheter av bristande möjligheter att påverka utveckling 

och beslut i organisationen. Det går att fråga sig hur sjuksköterskorna i sin arbetssituation, på 

egen hand och med bristande kunskaper och stöd, ska kunna tackla utvecklingsfrågor som inte 

får tid och plats i organisationen. Svensk sjuksköterskeförenings (2012) ståndpunkt är att e-

hälsa är verksamhetsutveckling där ledningen ansvarar för att e-hälsa innefattar säker 

informationshantering, god personcentrerad vård, att system stödjer sjuksköterskors 

omvårdnadsarbete och bidrar till en god arbetsmiljö. Utifrån tolkningen av Carnevalis teori av 

hemsjukvården som yttre resurs skulle system som stödde behovet av information oavsett 

plats kunna öka sjuksköterskornas möjligheter att genomföra omvårdnadens systematiska 

planeringsprocess. 

I resultatet framkommer sjuksköterskornas erfarenheter av en splittrad vårdorganisation kring 

äldre med multisjuklighet vilket även innefattar den IKT som används. Sjuksköterskorna 

beskrev hur IKT-lösningar skapade merarbete och ledde till att arbetet tog längre tid. Ett 

motiv för att utveckla IKT i hälso- och sjukvårdssektorn är möjligheten att effektivisera 

vården för att tackla de ökande kostnader som kommer med en åldrande befolkning (Aanesen, 

Lotherington, & Olsen, 2011; Melander Wikman, 2012; Birkler & Dahl, 2012, s.110-114). En 

översiktsstudie av IKT i vården (Black et al., 2011) visade dock att det genomgående fanns 

litet eller inget empiriskt stöd för olika systems påstådda fördelar för vården. Dessutom 

saknades forskning kring risker med införandet och studien fann inga bevis för 

kostnadseffektivitet. Ofta fanns också brister i hur system utvärderades och hur informationen 

sedan användes i utvecklingsarbetet vilket lett till att det fortfarande inte går att svara på 

varför system fungerar eller ej trots ökad forskning (ibid.). Forskningen om IKT är dessutom 

spretig vilket gör det svårt att bedöma faktiska effekter (Barlow, Singh, Bayer & Curry, 

2007). Halford, Lotherington, Obstfelder och Dyb (2010) skriver att en orsak till att IKT-

lösningar inte åstadkommit utlovade effekter är bristen på forskning med helhetsförståelse för 

hälso- och sjukvårdsverksamheter som komplexa system av social ordning och organisation 

som traditionellt förmedlas och bestäms via relationer i makt, kunskap och identitet vilket 

kräver en djupare förståelse för underliggande strukturer och att detta tacklas strategiskt. I 

resultatet angavs arbetskultur som en faktor för problematik vid samordning i vårdprocesser 

runt multisjuka äldre. Att lösa dessa problem genom strategiskt arbete med sjukvårdskulturen 

nämndes inte vilket kan tala för behovet av att vidare undersöka hur detta påverkar. 
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Metoddiskussion och begränsningar 
 

Utifrån att kvalitativ deskriptiv metod är speciellt användbar då forskaren vill få fram 

information som kan besvara frågor rörande uppfattningar om något specifikt fenomen 

(Asbjoern Neergaard, Olesen, Sand Andersen & Sondergaard, 2009) motiveras att metodvalet 

i detta projekt var lämpligt. Eftersom forskningen inom området är relativt begränsad 

motiverar det en intervjustudie som kan bidra med insikter och kunskaper för fortsatt 

forskning och utveckling. 

 

Den omvårdnadsteoretiska referensram som användes som utgångspunkt för arbetet var Doris 

Carnevalis omvårdnadsteori då den är i linje med Socialstyrelsens arbete inom 

äldreomsorgen. Teorin var dock svår att applicera i diskussionens alla delar och har därför 

huvudsakligen diskuterats utifrån det huvudtema som framkom i arbetet. Sandelowski (2010) 

skriver att teoretiska influenser tydligt ska redovisas men även om utgångspunkten är 

teoretiskt är forskaren inte bunden att följa teorin. 

 

Graneheim och Lundman (2004) Tar upp tre nyckelaspekter för att uppnå trovärdighet i 

kvalitativa arbeten; trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Studier där kvalitativ 

innehållsanalys används bör utföras av flera författare för att i analysarbetet kunna diskutera 

tolkningar och minimera vridning av resultatet och därmed förstärka trovärdighet och 

pålitlighet (ibid.). Asbjoern Neergaard, Olesen, Sand Andersen och Sondergaard (2009) 

beskriver kvalitativ deskription som mindre teoretiskt anknuten än annan kvalitativ forskning, 

vilket kan vara en styrka men även innebär en risk för subjektiva tolkningar i analysen vilket 

motverkas genom flera författare. Sandelowski (2010) betonar vikten av att tekniker som 

används vid kvalitativ deskription refereras och beskrivs så tydligt som möjligt. 

 

Examensarbetet har en begränsning då arbetet med intervjuer och analys utförts av en 

författare vilket beror på givna förutsättningar. Val av deltagare och metod har skett utifrån 

den godkända projektplan som föregick examensarbetet. Analysförfarandet har beskrivits så 

noga som möjligt och har under examensarbetets gång diskuterats med handledare för 

examensarbetet samt andra studenter både inom och utanför programmets ramar med motivet 

att förstärka trovärdighet och pålitlighet. 

 

Resultatets överförbarhet får ske med försiktighet. I Sverige idag är det upp till varje 

sjukvårdshuvudman att organisera vårdverksamheten vilket innebär att det finns stora 
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skillnader. Samtidigt är det samma typ av kritik som framkommer inom ramen för detta 

projekt som framkommer nationellt och internationellt vad gäller till exempel 

kommunikationsbrister och samordning i vårdkedjan.  

Kontext och resultat i examensarbetet har därför beskrivits så utförligt som möjligt med stöd 

av citat för att underlätta bedömning om överförbarhet. 

 

Henricsson (2012, s. 164-173) skriver att den som intervjuar behöver känna till 

forskningsområdet för att kunna utveckla frågeställningar vid intervjun. För denna uppgift kan 

författarens förförståelse ha vridit resultatet då författaren under många år arbetat varierat 

över huvudmannagränser, läst e-hälsa på universitetsnivå och arbetat som systemförvaltare 

och lokal systemadministratör med ansvarsområden som konfigurering och 

systemsäkerhetspolicys. Detta innebär en djupare kunskap i ämnet än genomsnittliga 

sjuksköterskor samt en större förståelse för konsekvenserna av kommunikationsproblem 

utifrån erfarenhet av olika verksamheters förutsättningar. Detta sammantaget kan ha påverkat 

frågeställningar och analys.  

  

Henricson (2012) skriver att det är att föredra om alla intervjuer kan utföras på samma plats. 

Detta har inte varit möjligt då hemsjukvårdens sköterskor är geografiskt utspridda i 

kommunerna med olika arbetslokaler och arbete dygnets alla timmar. Författaren valde därför 

att vara flexibel och själv åka till informanterna för intervjuerna. 

Denna faktor kan ses som en styrka och en svaghet i att informanterna är på hemmaplan och 

bekväma i lokalerna men störmoment har varit svåra att undvika då intervjuaren inte styrt 

över dessa. 

 

En faktor som kan ha påverkat resultatet är att intervjuer enbart utfördes med individer som 

själva tog initiativ till att delta. Detta kan innebära att sjuksköterskorna som intervjuades hade 

ett särskilt intresse, eller kunskap kring frågeställningen vilket kan ha vridit resultatet. 
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Slutsats 
 

Resultatet visar att sjuksköterskorna i denna studie saknar en helhetssyn kring IKT i 

vårdkedjan, och att organisationen av IKT idag inte stödjer vårdprocesser för personer som är 

multisjuka i hemsjukvård. Det finns ett behov av att undersöka IKT i vårdprocesser runt äldre 

personer med multisjuklighet utifrån ett helhetsperspektiv på hela vårdkedjan där alla olika 

aktörer och nivåer är involverade i processen då det inverkar på kontinuitet, kvalitet och 

säkerhet i vården. En studie med systemteoretiskt angreppssätt skulle kunna belysa systemet 

och möjliggöra förbättring av helheten. Patton (2015, s. 99) beskriver systemteori som 

interdisciplinär forskning med ansatsen att undersöka större system dess gränser, relationer, 

funktioner samt varför de fungerar som de gör. Resultatet från en sådan studie har potentialen 

att kraftigt förbättra samordningen kring personer med multisjuklighet.  
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studerar även på Mittuniversitetet för min magisterexamen i omvårdnad.  
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arbete med informations- och kommunikationsteknologi i hemsjukvård. 

Med informations- och kommunikationsteknologi avses digital teknik som används för att 

lagra, hantera och kommunicera patientinformation oberoende av avstånd och tid exv. 

journalsystem, vårdplaneringssystem och olika kommunikationsverktyg 

Syftet med projektet är att undersöka sjuksköterskors syn på och upplevelser av IKT i vården 

av multisjuka äldre i kommunal hemsjukvård. 
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