
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    

        Otydlighet vid införande av teknik i vården  
 
Det finns uppfattningar i samhället om att vårdpersonal gör motstånd vid införande av 
Informations- och kommunikationsteknik, IKT. Maria Andersson Marchesoni, forskare inom 
omvårdnad vid Luleå tekniska universitet fann att syftet med införandet av IKT många gånger 
måste bli tydligare för vårdpersonalen, vars arbetsuppgifter i första hand är praktiska. 
 
– Vården är framförallt ett praktiskt jobb och smartphonen måste uppfylla vissa krav och fungera väl 
för att få acceptans av personalen. Den måste göra arbetsmiljövänlig nytta och fylla ett behov. Blir det 
för många system är det svårt att vara närvarande.  Det skapar en stress och frustration, säger Maria 
Andersson Marchesoni. 
 
I två studier fokuserade Maria Andersson Marchesoni på värden i förhållande till omsorgen, vid 
införandet av IKT. Det visade sig att det är viktigt för personalen att få veta syftet med förändring. 
Vårdpersonalen upplever en otydlighet om varför en förändring görs. De beskrev också motstridiga 
budskap från organisationen och aktörerna som var inblandade i förändringsarbetet. 

 

– De önskar en mer kritisk granskning från den egna organisationens ledning och att de skulle lyssna 
mer och ta tillvara på personalens kunskap, engagemang och vilja att vara delaktig. De vill känna att 
arbetsgivaren har en tydlighet vid en förändring och inte är för snabb att gå in i olika projekt, menar 
Maria Andersson Marchesoni. 
 

Införandet av IKT ska stödja och inte försvåra eller förhindra omsorgen och omsorgens värden. Inom 
vården handlar arbetet om att vara närvarande fysiskt, men framförallt mentalt, för att kunna läsa av 
personen och förstå behov som uttrycks. Personalen måste vara öppen och närvarande för att få ett bra 
möte. Det är också ett tillfälle för personalen att få bekräftelse att de gör ett bra jobb, med till exempel 
ett leende eller en kram.  

 

Det fanns också en önskan att ledningen funderar över vilka värden som ska bevaras och stödjas. 
Framförallt önskade vårdpersonalen teknik som möjliggör att vara närvarande i mötet med 
vårdtagaren. Exempel på detta kunde vara att med tekniska lösningar slippa städ- och tvättarbete och 
att med snabb nätuppkoppling och touchskärmar ha direktlänkar för att genomföra beställningar av 
mat, inkontinesskydd och hjälpmedel. 

 

Kontakt: Maria Andersson Marchesoni, forskare inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, 070 20 96 
118, Katarina Karlsson, presskontakt vid Luleå tekniska universitet katarina.karlsson@ltu.se 072 727 45 60 
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