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Sammanfattning 
 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka studenters och 

sjuksköterskors inställning till informationsteknologi, samt studenters erfarenhet av IT och 

möjlighet att utnyttja IT i klinisk utbildning. Använda databaser var Medline, Science Direct, 

och Google Scholar. Följande sökord användes: nursing, student, documentation, attitudes to 

computers, computerized, och medical record. Femton artiklar ingick, varav nio hade 

kvantitativ ansats och sex kvalitativ ansats. Resultatet visade att yngre studenter inte hade lika 

högt förtroende för teknologi som äldre studenter. Resultatet var inte det väntade då yngre 

studenter haft möjlighet att använda datorer i grundskolan. IT i undervisningen ökade dock 

förtroendet för tekniken. När handdator (PDA) blev ett verktyg, blev den också ett stöd i 

kritiskt tänkande och informationshantering och bidrog till att öka kvaliteten på omvårdnaden. 

Speciellt nöjda var studenter med att ha snabb och enkel tillgång till information jämfört med 

att söka information i böcker. Problem med PDA kunde gälla svårighet att lära sig tekniken, 

negativ inställning hos personal och tekniska brister. Sättet att introducera IT hade stor 

betydelse för studenters benägenhet att acceptera eller ta avstånd från IT. Elektronisk 

patientjournal resulterade inte i bättre vård. Gamla problem kunde lösas men nya uppstod. 

Testresultat försvann inte men kunde fortfarande förbises. Risken fanns för motsägelsefulla 

medicinska data relaterat till dubbla journalföringssystem.  
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BAKGRUND 
 

Patientjournallagen        
 
Från 1986 har alla yrkesgrupper med legitimation inom hälso- och sjukvården skyldighet att 

föra patientjournal. Journalföring i patientjournal regleras av Socialstyrelsen i 

patientjournallagen SOSFS 1985:562.  I de inledande bestämmelserna i  paragraf 2  anges att   

patientjournal avser alla de anteckningar som görs och de handlingar som upprättas eller 

inkommer i samband med vården och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd 

eller andra personliga uppgifter. Journalhandling kan också vara en framställning i skrift, bild 

eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas bara med tekniskt 

hjälpmedel (1). 

 

I paragraf 3 anges att en patientjournal skall innehålla de uppgifter som behövs för en god och 

säker vård av patienten. Uppgifterna skall föras in i journalen så snart det kan ske. Om 

möjligt, skall en patientjournal alltid innehålla uppgift om ställd diagnos och anledning till 

mera betydande åtgärder. Den skall också innehålla uppgifter om vidtagna och planerade 

åtgärder. Patientjournalen skall vara signerad och daterad. Den skall vara skriven på svenska, 

vara tydligt formulerad och möjlig att förstå för patienten. Varje journalhandling skall 

hanteras så att obehöriga inte får tillgång till den (1).  

 

Informationsteknologi 
Informationsteknologi (IT) blir ett allt viktigare redskap för vårdpersonal i utförandet av olika 

uppgifter. Myndigheter och organisationer lyfter fram IT utvecklingen inom vårdsektorn som 

ett viktigt område att satsa på. Därmed kommer IT att spela en allt större roll för hur hälso -

och sjukvården bedrivs och utformas. En sjukvårdsinstitution är informationsintensiv och 

skall   på kort tid hantera stora mängder information från många olika verksamheter (2).  

 

IT som stöd i dokumentation och planering av patientens omvårdnad i en elektronisk 

patientjournal har klara fördelar såsom tidsvinst, tydlighet och åtkomst av patientjournalen för 

flera personalkategorier samtidigt. Men tidsvinsten har visat sig vara beroende av personalens 

vana att använda dator med alla dess sökfunktioner. Tydligheten bygger på att det som skall 

dokumenteras verkligen blir dokumenterat och åtkomsten är beroende av antal datorer i 
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förhållande till antalet användare på en vårdenhet. IT stödet kan väljas bort till vissa delar. Det 

gamla papperssystemet kan bli ett parallellsystem (2).  

 

Vårdinformatik 
Forskningsfältet vårdinformatik beskrevs av Graves och Corcoran 1989 som en kombination 

av datavetenskap, informationsvetenskap, och vårdvetenskap. Ämnesområdet fokuserar på 

kunskapsutveckling i omvårdnadsdokumentation som ett stöd i sjuksköterskors 

omvårdnadsarbete. Trots uppmaningar från sjukvårdens organisationer och trots att många 

ansträngningar gjorts för att införliva vårdinformatik i till exempel sjuksköterskeutbildningar i 

USA har utvecklingen gått sakta. I slutet av 1990-talet hade mindre än en tredjedel av 

utbildningarna på kandidatnivå datakunskap i läroplanen (3).  

 

I en longitudinell studie i USA (1997-2005) undersöktes studenters självskattade 

datakunskaper i början och slutet av utbildningen. Resultatet visade en ökning av kunskaper i 

ämnet både från start och under utbildningen. Studenter som påbörjade sin utbildning 2005 

hade nästan alla baskunskaper i Internet, ordbehandling och e-mail. Nästan alla studenter hade 

även egen dator vid utbildningens start 2005. Motsvarande siffra år 1997 var 40 procent (3).  

 

En svensk studie från 2002 där syftet var att undersöka studenters färdigheter, erfarenheter av 

och attityder till IT visade att 71 procent av studenterna ansåg sig ha tillräckliga IT -

kunskaper för att arbeta som sjuksköterska i framtiden medan lärarnas uppfattning avseende 

studenters kunskaper var lägre, 29 procent (4).  

 

Patienter betraktar sjukvården alltmer som en serviceinstitution som det går att ställa krav på. 

Många patienter har tillgång till Internet och därmed också tillgång till uppdaterad 

information som gäller sjukdom och behandling. Detta ställer krav på vårdpersonalens 

yrkesmässiga kvalifikationer som att tillägna sig nya detaljkunskaper och tekniska färdigheter 

inom IT. Patienters problem har traditionellt definierats utifrån vårdpersonalens professionella 

perspektiv. På senare tid har uppmärksamhet riktats mot betydelsen av patienters delaktighet i 

vården. För bästa möjliga behandlingsresultat skall beslut om vårdhandlingar ske i samarbete 

mellan patienter och vårdpersonal (2). 

I en svensk studie från 2007 var syftet att undersöka patientens medverkan i 

omvårdnadsprocessen och patientens delaktighet i vad som bedömdes vara 
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omvårdnadsproblem. Resultatet visade att det fanns en skillnad mellan vad sjuksköterskan 

uppfattade vara patientens omvårdnadsproblem och vad patienten själv upplevde vara ett 

omvårdnadsproblem. Sjuksköterskorna och patienter bör i samtal komma till en gemensam 

syn på vad som är omvårdnadsproblem och därifrån tillsammans planera omvårdnaden (5). 

 

I handledning av sjuksköterskestudenter används alltmer problembaserat och gruppbaserat 

lärande med utgångspunkt i verkliga exempel. Målet är att studenternas förmåga att lära på 

egen hand skall utvecklas. Undervisningen måste vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig 

till förändringar och effektivt använda tillgängliga resurser. IT är ett hjälpmedel för att möta 

sådana krav. Studenterna skall kunna knyta teknologin till omvårdnadens centrala mål och 

uppgifter (2).    

 

Sjuksköterskans yrkesansvar 
Kraven på sjuksköterskans arbete och kunnande förändras i takt med den medicinska och 

tekniska utvecklingen. Dessa krav har också förändrat sjuksköterskeutbildningens innehåll 

och längd. Den nya utbildningen syftar till att sjuksköterskor skall vara väl förberedda att 

medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdsarbete, nationellt och 

internationellt och därmed ställs också helt nya krav. Några av dessa är:  
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 

- förmåga att självständigt urskilja, formulera  och lösa problem 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå 

- följa kunskapsutvecklingen 

- beredskap att möta förändringar i arbetslivet  (6)   

 
Yrket ställer ständigt nya krav på självständigt arbete. Sjuksköterskan skall ha ett 

vetenskapligt förhållningssätt och kunna möta patienter från många kulturer. I yrkesansvaret 

ingår att tillämpa omvårdnadsprocessen genom observation, bedömning, 

omvårdnadsordination, genomförande och utvärdering av patientomvårdnaden. I 

socialstyrelsens dokument Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2005 anges 

under rubriken säkerhet och kvalitet som egen punkt: ”förmåga att använda informations- och 

kommunikationsteknologi som stöd i omvårdnadsarbetet” (7).  
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Omvårdnad                        
Omvårdnad har traditionellt beskrivits som en verksamhet, men idag beskrivs omvårdnad 

främst som ett ämne, en vetenskaplig disciplin och som ett kunskaps- och forskningsområde. 

I den svenska omvårdnadsforskningen har många studier fokuserat på relationen mellan 

vårdare och patient. Forskare har visat att personalens förhållningssätt i vårdarbetet har stor 

betydelse för hur patienter och anhöriga upplever sin situation. Syftet med 

omvårdnadsforskningen är att förbättra metoder för bevarande och återskapande av individens 

hälsa och välbefinnande (6).  

 

Evidensbaserad omvårdnad            
”Evidence-based nursing” är ett begrepp som används internationellt och översätts med 

evidensbaserad omvårdnad. Begreppet kan förklaras som ett förhållningssätt men också som 

en process. Förhållningssättet innebär viljan att använda vetenskapliga metoder för att 

utvärdera omvårdnad där tillgängligt material inom ett ämnesområde granskas. Processen 

innebär att omvårdnadsforskningens vetenskapliga resultat skall användas som komplement 

till andra kunskaper genom att integrera bästa tillgängliga bevis med beprövad erfarenhet för 

att tillsammans med patienten fatta beslut om olika omvårdnadsinsatser (6).  

 

Med den ökade tillgången på datorer på arbetsplatser är det möjligt att både söka litteratur och 

ha tillgång till systematiska sammanställningar och artiklar. Det är dock viktigt att poängtera 

att kunskap om relevanta forskningsresultat inte ger hela svaret på vad som är god 

omvårdnad. Det vetenskapliga resultatet utgör tillsammans med såväl personalens erfarenhet, 

etiskt förhållningssätt, som patienters och anhörigas erfarenheter och önskemål, det som 

tillsammans kännetecknar den goda omvårdnaden (6). 

 

Utveckling  
Äldre människor är på väg att bli en allt större del av befolkningen. Samtidigt har vårdsektorn 

tvingats till nedskärningar på grund av bristande ekonomiska resurser. I framtiden kommer 

färre anställda i vårdsektorn att svara för vården av fler patienter. Vården på sjukhus har redan 

förändrats mot en kortare och mer koncentrerad behandlingsperiod än tidigare.  Det blir då 

viktigt att få tillgång till information om patienten så snabbt som möjligt. Det blir också 

viktigt för vårdpersonal att ha snabb tillgång till de senaste rönen inom ett aktuellt område. 
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Det är inte möjligt utan tillgång till elektroniska databaser. Därmed är IT en viktig grund för 

bästa behandling och omvårdnad (2). 

 

Olika grupper av vårdpersonal är ofta beroende av samma information för att kunna utföra sin 

del av patientens omvårdnad och behandling. Observationer av symtom är viktig information 

för att kunna ställa diagnos och välja behandling. Samma information används som grund för 

att välja symtomlindrande behandling eller förebygga komplikationer. Den elektroniska 

patientjournalen där alla personalkategorier med ansvar att dokumentera använder samma 

system kan därmed medverka till att underlätta informationsöverföring och bidra till att 

patientens intressen än mer står i fokus. I dag har elektronisk patientjournal införts på de flesta 

vårdenheter. Den ger förutom möjligheten att följa patienten genom en vårdperiod, också 

möjlighet att kvalitetssäkra omvårdnaden och utvärdera i vilken grad patienten är nöjd med 

omvårdnad och behandling (2).  

 

IT kan bli det redskap i omvårdnaden som stimulerar till större professionell medvetenhet och 

bättre omvårdnadskvalitet. Men om IT kommer att innebära nya utvecklingsmöjligheter eller 

bara en ny teknik och utarmning av vårdkvaliteten beror på hur sjuksköterskor förhåller sig 

till utvecklingen. Sjuksköterskor måste själva ta initiativet till att styra utvecklingen och 

förbereda sig för de krav som följer av IT- utvecklingen. Ingen annan yrkeskategori har mer 

kontakt med patienten och måste förhålla sig till så många aspekter av patientens hälsa som 

sjuksköterskor. Sjuksköterskor är den största yrkesgruppen på sjukhus och i primärvården och 

är den yrkeskategori som har mest kontakt med informationssystemen (2).  

 

Det blir viktigt att definiera informations och dokumentationsbehoven eftersom 

sjuksköterskor är den grupp av vårdpersonal som hanterar mest patientinformation och 

därmed ägnar en stor del av sin arbetstid åt informationshantering. Ruland (2) anser att 

sjuksköterskor måste bli kritiska användare av systemen och kunna använda dem på ett sätt 

som ger stöd i arbetet. Omvårdnadsdokumentationens kvalitet beror på den information som 

läggs in i systemen (2).  

 
Problemformulering 
Ett förändringsarbete som leder till en väl fungerande omvårdnadsdokumentation bygger i 

hög grad på personalens egen medverkan och motivation. Sjuksköterskors sätt att använda 

och utveckla omvårdnadsdokumentation i elektronisk patientjournal är avgörande för 

 5



sjuksköterskestudenters utveckling och beredskap att utveckla tekniken i sin kommande 

yrkesroll. Ett mål i klinisk utbildning bör vara att sjuksköterskestudenter skall komma till 

insikt om informationens betydelse för att kunna utföra vårdens olika uppgifter, och betrakta 

IT-system som ett redskap för detta. De skall också kunna knyta teknologin till omvårdnadens 

mål och få insikt i etiska frågor och frågor som gäller datasäkerhet. Studenter i klinisk 

utbildning bör få möjlighet att träna sin förmåga att använda IT som stöd i planeringen av 

patientomvårdnaden för att vara bättre förberedda för fortsatt utveckling på IT området och 

därmed ha bättre förutsättningar för att utveckla sin egen yrkesfunktion (2). Denna studie 

hade till syfte att undersöka studenters inställning till, och erfarenheter av 

informationsteknologi. Det var också av intresse att belysa studenters tillgång till IT under 

den  kliniska utbildningen. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka studenters inställning till informationsteknologi samt erfarenhet av, och 

tillgång till informationsteknologi i klinisk utbildning.  

  

Frågeställningar 

Vilken inställning har studenter till informationsteknologi? 

Vilka erfarenheter av och tillgång till informationsteknologi i klinisk utbildning uppger sig 

studenter ha haft? 

 

Definitioner 
Med studenter avses i denna uppsats sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

Med utbildning avses i denna studie klinisk utbildning under sjuksköterskeutbildningen samt 

den första tiden som nyutexaminerad sjuksköterska 

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som  systematisk litteraturstudie. 
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Urval av litteratur 

De vetenskapliga artiklar som valdes svarade mot studiens syfte och frågeställningar.  

 

Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle vara publicerade år 2000 – 2007 för att täcka de senaste 

forskningsresultaten. Böcker valdes utifrån relevans för syfte och frågeställning.  

 

Exklusionskriterium 

Litteratur äldre ån 10 år valdes bort. 

 

Datainsamlingsmetod 

Litteratur söktes i Högskolans bibliotek och i databaser, bland andra  MEDLINE, EBSCO  

hoste, CHINAL, Google Scholar, DOAJ (öppna tidskriftsarkiv). Sökorden var: computerized 

patient record, electronic health record, attitude of health personnel, it adoption, handheld 

computers 

 

Titlar valdes utifrån manuell sökning i referenslistor, vilka var tillgängliga i öppna 

tidskriftsarkiv. I DOAJ har 18 vetenskapliga tidskrifters arkiv gensökts från år 2000- 2007. 

Flera artiklar blev tillgängliga med de manuella sökfunktionerna citing articles och related 

articles i ovid Medline. Träfflista redovisas i tabell 1. De artiklar (n=3) som inte fanns i 

fulltext beställdes via Högskolans bibliotek. Granskningsmallar ( se under rubriken Analys) 

har nyttjats för kvalitetsbedömning av artiklar ( bilaga I och II ). 

 
Etiska överväganden 

All litteratur granskades av författaren utifrån ett objektivt förhållningssätt och resultaten är  

sanningsenligt återgivna. 
 
Centrala begrepp 

Vårdinformatik: att använda datakunskap och informationsvetenskap tillsammans som ett 

arbetsverktyg i omvårdnad (2) 

Elektronisk patientjournal: i denna uppsats menas ett dataprogram där hela patientjournalen 

finns samlad, där varje användare loggar in med personlig kod samt signerar sin 

dokumentation 
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Omvårdnadsdokumentation: i denna uppsats menas sjuksköterskans signerade uppgifter i 

patientens journal  

PDA: Personal Digital Assistants, i denna uppsats avses en handdator som kan lagra stora 

mängder information. PDA är ett komplement till stationär dator och kan kopplas till hårddisk 

för att överföra data och ladda mjukvaruprogram  

 

Analys 

De artiklar valdes ut som uppfyllde ovan nämnda inklusionskriterier och bedömdes kunna 

besvara studiens syfte och frågeställning. Alla artiklar lästes därefter flera gånger för att 

sortera all text och välja de resultat som svarade på denna studies frågeställning.  

De valda artiklarnas vetenskapliga kvalitet bedömdes med hjälp av granskningsmallar för 

kvalitativa respektive kvantitativa studier. Granskningsmallarna är modifierade efter Willman, 

Stoltz, Bahtsevani (2006) och Forsberg, Wengström (2003). Varje fråga i granskningsmallen 

som kunde besvaras med ja fick 1 poäng och varje nej svar fick 0 poäng. Artiklar som efter 

granskning hade mindre än 60 % av max- poäng uteslöts.  

 
 
Tabell 1.  Poäng relaterat till kvalitetsnivåerna hög, medel och låg 

                i studier med kvantitativ ansats 

 
Antal poäng efter granskning 

 
Procent av max 29 poäng

 
Kvalitetsnivå

 
>23  

 
80-100 

 
Hög  

 
20-22  

 
70 -79 

 
Medel 

 
<22  

 
< 60 

 
Låg  

 
 

Tabell 2. Poäng relaterat till kvalitetsnivåerna hög, medel och låg  

               i studier med kvalitativ ansats 

 
Antal poäng efter granskning 

 
Procent av max 25 poäng

 
Kvalitetsnivå

 
> 20 

 
80-100 

 
Hög 

 
17-19 

 
70-79 

 
Medel 

                    
                  <15                         

 
< 60 

 
       Låg 
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Tabell 3. Använda databaser samt sökord och träffar     
  
 
 
Databas 

 
Sökord  

 
Antal 
träffar 

 
Manuell 
sökning 

 
Antal artiklar 
där titel och 
abstract lästes 

 
Valda artiklar  

 
  Medline 
 
 

 
nursing and student and 
education 

 
120 

  
74 

 
2 

 
  Medline 
 

 
attitude to computers 
and documentation 

 
152 

  
35 

 
5        

 
  Medline 
 
 
 

 
attitudes of  health 
personel and students 
nursing and nursing 
dokumentation 

 
130 

  
130 

 
0     
 

 
 Medline 
 
 
 

 
students and nursing 
and documentation 
 

 
119 

  
37 

 
2              

 
 Medline 
 
 

 
nursing and education 
and student 

 
554 

  
2 

 
2              

 
 Medline 
 
 
 

 
medical record and 
system and 
computerized 

 
972 

  
4 

 
1            

 
Meta sök 

 
valda titlar ur 
referenslistor 

 
 

 
3 

 
3 

 
3  

 
Science 
Direct 
 
 

 
vald titel ur 
referenslista 

  
1 

 
1 

 
1 

 
Googlescholar 
 
 

 
artikelsök via ISSN nr 

  
1 

 
1 

 
1        
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RESULTAT 
 
I studien ingick 15 artiklar som publicerats i USA, Canada, England, Australien, Taiwan, 

Danmark och Sverige 

Tabell 4. Artiklar som utgör en grund för resultatet  (n=15)  

 

 

Ref 

nr 

 

 

Författare 

Nationalitet 

Publicerad 

år 

 

Titel 

 

Huvud 

syfte 

 

Design 

Datainsamlings 

metod 

 

Urvalets 

storlek 

 

Kvalitets

nivå 

 

8 

 

Wishart, J. & 

Ward, J. 

England 

2002 

Individual 

differences in 

nurse and teacher 

training 

studentes´attitudes 

toward and use of 

information 

technology 

 

Att undersöka 

individuella skillnader 

I sjuksköterske- och 

lärarstudenters 

inställning till att 

använda IT 
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Studenters inställning till IT               
 

På Sheffield Universitetet i England ingick i en enkätstudie 154 studenter och nyligen 

examinerade sjuksköterskor där deras inställning till att använda datorer studerades (8). 

Frågorna var utformade efter Duttweiler (1984)  ”internal locus of control scale” . Med ”locus 

of control” menades känslan av att ha egen kontroll över alla de krav som individen har att 

leva upp till i sitt arbete. Motsatsen, att uppleva att den egna situationen är helt beroende av 

ödet eller andra människors inflytande, kunde i kombination med höga krav leda till en känsla 

av stress. Syftet var att undersöka individuella skillnader bland studenter avseende deras 

förmåga att involvera IT som ett verktyg i omvårdnaden. Syftet var vidare att undersöka om 

studenten blir passiv användare av IT eller en aktiv utvecklare av IT som ett verktyg i 

omvårdnaden.  Resultatet visade att förhållandet mellan känslan av kontroll och inställningen 

till att använda dator bekräftades på så sätt att de studenter som uppgav hög känsla av kontroll 

över krav i arbetet var i högre grad positiva till att använda datorer. Äldre studenter som 

upplevde en känsla av kontroll över kraven i arbetet var i högre grad positiva till datorer än 

yngre studenter (8).   

 

I en nationell nätbaserad undersökning som utfördes 2004 i USA, svarade studenter på frågor 

om sitt förtroende för teknologi och dess användbarhet i undervisning. Resultatet visade att 

studenter som påbörjade sin utbildning i USA hade en positiv attityd till teknologi men mer 

än hälften av undersökningsgruppen rapporterade ”ingen eller lite” av formell utbildning. 

Yngre studenter hade lägre förtroende för teknologi och skattade sin förmåga att lära sig 

teknologi lägre än äldre studenter. Resultatet stred mot vad som antogs vara fallet, då yngre 

studenter haft möjlighet att använda datorer i grundskolan (9).  

 

I en studie från Canada var syftet att studera betydelsen av att träna handhavande av PDA 

(handdator) som stöd för dokumentation (10). Studenter gavs instruktion i handhavande av 

PDA och deras inställning till att använda PDA före och efter instruktionen jämfördes. 

Majoriteten var positiva och upplevde att PDA var ett viktigt redskap för att dokumentera.  

PDA- instruktionen hade dessutom positiv effekt på studenternas förväntan att de skulle 

bedöma och dokumentera omvårdnad på ett professionellt sätt med hjälp av PDA (10).   
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Ny teknologi 

I USA genomfördes år 2005 en jämförande studie mellan två campus, Boston och Lowell, för 

att kartlägga studenters inställning till att använda PDA i klinisk utbildning. Jämförelsen 

mellan de två lärosätena gällde också hur PDA användes i förhållande till läroböcker och 

annan textbaserad information. Resultatet visade betydande skillnader i studenters inställning 

till PDA som ett verktyg i omvårdnadsundervisning. På Lowell campus ägde dubbelt så 

många studenter sin PDA och 80 procent av studenterna använde den dagligen, de flesta mer 

än fyra gånger per dag. Studenter på högre nivå i utbildningen hade redan använt PDA och 

bestämt sig för att acceptera den. Detta faktum ansågs medverka till en positiv attityd hos 

studenter på lägre nivå i utbildningen. Nittio procent av studenterna här fick också tillgång till 

klinisk instruktion och handhavande av PDA. I studien ansåg 98 procent av studenterna på 

Lowell att PDA hade en positiv inverkan på undervisningen. På Boston campus ägde en 

fjärdedel av studenterna sin PDA och 40 procent av dessa använde den en till tre gånger per 

dag. Lärosätet Boston campus hade inte samma tillgång till PDA som studenterna i sin 

kliniska utbildning och bara 25 procent av studenterna hade tillgång till instruktion i 

handhavandet i sin kliniska utbildning. Resultatet visade att sättet att presentera ny teknologi, 

påverkar studenters inställning till att utnyttja teknologins möjligheter. Sättet att introducera 

ny teknologi påverkade också studenters upplevelser och attityder och därmed deras vilja att 

acceptera eller ta avstånd från ny teknologi (11).  

 

Studenters erfarenheter av IT   
De flesta studenter hade i början av sin utbildning överraskande liten erfarenhet av datorer 

och upplevde vanmakt mot både datorer och dataprogram. För några studenter påverkade 

detta en hel termins studier. Med den bakgrunden genomfördes en studie där syftet var att 

undersöka studenters erfarenheter av informatik som ämne i utbildningen. Syftet var också att 

undersöka den praktiska nyttan av informatik. Resultatet visade att inlärningskurvan steg 

brant. Studenterna uppgav att de nya färdigheterna gav en känsla av oberoende och ett större 

ansvar för att nå inlärningsmålen. Alla studenter delade uppfattningen att den egna synen på 

undervisning och lärande hade ändrats under terminen och att de hade utvecklat färdigheter 

som kunde bli en tillgång i en kommande yrkesroll (12). I en nationell studie i USA 

undersöktes omfattningen av ämnet informatik i läroplaner. Syftet var att undersöka den 

rådande nivån på kunskaper i informationsteknologi och datakunskap på fakulteter. Resultatet 

visade att det på fakulteter saknades nödvändiga datakunskaper. Insikt fanns hos fakulteter 
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om behovet av ökad datakunskap i utbildningen, men i läroplaner fanns inte utrymmet. På 

fakulteter gjordes ingen skillnad i betydelse mellan begreppen datakunskap och informatik.   

En konsekvens kunde bli svårigheter att stödja och utveckla den för yrket så viktiga 

informationshanteringen (13).  

 

Studenters engagemang i teknologi som stöd i undervisning, och i vad mån de var nöjda med 

teknologi som en pedagogisk metod undersöktes i en nationell studie i USA. Syftet var att 

undersöka studenters upplevelse av olika former av teknologi som undervisningsform. 

Sammanlagt 375 studenter deltog. När de mest användbara programmen skulle rangordnas 

svarade 84 procent att PowerPoint presentation var mest användbar, därefter Web- kurser 42 

procent, följt av datorstödd instruktion, och e-mail kontakt med universitetet. Nyligen 

examinerade studenter angav mer av erfarenhet av datorer och var därför i högre grad nöjda 

med de olika data programmen som pedagogisk metod (14).  

 

Erfarenheter hos sjukvårdspersonal av de metoder som användes för att införa EPR 

(elektronisk patientjournal) undersöktes i en studie på ett danskt sjukhus. Syftet var att studera 

den process som styr införandet av elektronisk patientjournal. Syftet var även att studera vilka 

faktorer som styr processen och vad det innebar för den enskilde individen att anamma den 

nya teknologin. Att skapa förståelse för den nya tekniken var processens mål. Medlen var 

reflektion i dagligt arbete, där upplevelser skulle reflekteras, ny kunskap och förståelse 

därmed skapas. Stöd i arbetet och bättre överblick i patientjournalen var de förväntade 

fördelar som kunde driva utvecklingen framåt. Resultatet visade att nyttan med EPR inte varit 

tydlig för användarna. Bristande datakunskaper och funktioner i EPR som inte uppfyllde 

förväntningarna bidrog till att gamla mönster som använts för att föra pappersjournal inte 

kunde brytas. Det var svårt att få en överblick i elektronisk patientjournal vilket kunde 

påverka kvaliteten på dokumentationen. Sjuksköterskor använde elektronisk patientjournal 

endast för att hämta information och för dokumentation och kunde inte se andra sätt att 

använda teknologin (15).   

 

Studenters förväntningar på PDA 

Studenters och sjuksköterskors krav på funktion och användbarhet hos PDA undersöktes i en 

svensk studie. Bakgrunden till studien var sjukvårdsorganisationers förväntningar på IT-stöd 

som en del av den dagliga rutinen. Sjuksköterskor svarade att de önskade att funktionerna 

skulle anpassas för arbete på olika avdelningar utan att avstå från specifika funktioner för den 
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egna avdelningen. De önskade också att PDA kunde användas för studenter med 

säkerhetsfunktioner för olika användare. Användarvänliga program framtagna för och 

utvecklade i samverkan med användarna var viktigt för sjuksköterskorna. Studenters mest 

önskade funktioner var laboratorietester med referensvärden, patientjournal, 

läkemedelsinformation, uppslagsbok, minnesanteckningar och information om sjukdomar. 

Studenters krav på PDA utgick från lärandesituationen, förmodligen för att de inte kunde 

förutse vad som väntade i yrkesrollen. Båda grupperna hade höga förväntningar på PDA för 

informationshantering (16). 

 

 PDA i klinisk utbildning 

På ett universitet i USA undersöktes studenters erfarenheter av PDA i klinisk utbildning. 

Syftet var att undersöka studenters erfarenheter av att använda PDA under sju veckor i klinisk 

praktik. Tjugoåtta studenter i grupper från flera olika placeringar intervjuades. Intervjuerna 

gav en insikt i upplevelsen av att använda PDA-teknologi ur ett omvårdnadsperspektiv. 

Resultatet visade att PDA hade bidragit till att utveckla studenternas kommunikationsförmåga 

och kvaliteten i studenternas omvårdnad av patienter i alla undersökningsgrupper. Ingen av 

respondenterna rapporterade någon negativ erfarenhet, däremot fanns till en början en ovana 

vid den nya tekniken att söka information och en osäkerhet om den gick att lita på. Deltagarna 

svarade att när PDA väl blivit ett verktyg snarare än ett hinder att övervinna, blev den ett stöd 

i kritiskt tänkande och informationshantering. Högst rankades läkemedelsinformation och 

snabb tillgång till information. Den vanliga självbilden hos studenter var en person som inte 

kunde svara på frågor. Möjligheten att snabbt förmedla information till patienter gav studenter 

en positiv självbild. Den positiva självbilden förstärktes av samspelet med sjuksköterskor som 

imponerades av studenternas tillgång till information. Studenter var mycket nöjda med att 

ibland kunna svara på sjuksköterskors frågor. Några studenter var dock tveksamma till att 

använda PDA inför patienter. De svarade att det inte kändes professionellt att använda PDA 

för att söka svar på patienters frågor inför patienten. I dessa fall inverkade PDA därmed 

negativt på studenternas självbild (17).  

 

 I en studie bland studenter i USA där syftet var att undersöka hur studenter söker information 

i sin kliniska utbildning samt deras erfarenheter av PDA svarade 81 procent av 

respondenterna att PDA var en viktig eller mycket viktig resurs när det gällde att få svar på 

aktuella frågor, medicinska eller omvårdnadsmässiga. Speciellt nöjda var studenter med att ha 

snabb och enkel tillgång till information jämfört med att söka information i böcker (18). Att 
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studenter hade en positiv inställning till PDA visade en studie i Canada 2006. Syftet var här 

att undersöka studenters inställning till att använda PDA som ett hjälpmedel vid 

läkemedelsadministration. En kontrollgrupp använde textmaterial. Där uppgav 76 procent av 

respondenterna att de använde PDA mer än fem gånger per arbetsdag De upplevde PDA som 

en värdefull resurs i en för studenter stressade utbildningsmiljö (19).  

 

Tillgång till IT i klinisk utbildning                  
Behovet av att utvärdera de allt ökande teknologiska resurserna som står till förfogande för 

sjuksköterskestudenter var grunden till en studie i USA år 2005 (20). Syftet var att undersöka 

studenters förhållningssätt till PDA och omfattningen av studenternas informationssökning i 

PDA jämfört med textbaserade informationskällor. I studien ingick en undersökningsgrupp 

(n=28) och en kontrollgrupp (n=62). Resultatet visade att studenter föredrog att använda PDA 

som informationskanal framför att använda böcker. Fördelarna med att använda PDA var 

uppdaterad information och snabb tillgång till information, jämfört med att söka textbaserad 

information. Andra fördelar var att patienter kunde få information utan fördröjning. Studenter 

angav ordlista som den bästa nyttan med PDA, därefter läkemedelsinformation och 

laboratorieinformation. Läroboken var dock en bättre informationskälla när studenter sökte 

grundläggande kunskaper i omvårdnad, där överblick och sammanhang erbjöds jämfört med 

den kortfattade information en liten skärm kunde förmedla (20).   

 

Ny teknologi- nya problem 

Som ett led i utvecklingen mot elektronisk patientjournal, infördes PDA som ett redskap för 

dokumentation på en slutenvårdsavdelning i Taiwan. Tanken var snabb tillgång till viktiga 

uppgifter rörande omvårdnad och möjlighet att dokumentera oberoende av lokal på 

avdelningen. En studie genomfördes med syftet att undersöka erfarenheter hos 

chefssjuksköterskor av PDA- teknologi. Resultatet visade på problem som kunde sorteras 

under fem olika teman: teknisk begränsning, utbildning, läkares hämmande inflytande, 

rollkonflikter och förbättringar av PDA tekniken. De tekniska bristerna bestod i svaga 

batterier, materialskador och förlorad datainformation. Sjuksköterskor hade därför större 

förtroende för pappersjournal. PDA skulle vara användarvänlig, men inte alla sjuksköterskor 

lärde sig tekniken. Dessutom skilde sig exemplen från utbildningstillfället för mycket från 

verkligheten. De teoretiska kunskaperna fungerade inte i praktiken och alla hade inte heller 

lika goda förutsättningar för att lösa problemen (21).  
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Läkares ibland negativa inställning till PDA påverkade personalens förtroende för tekniken. 

När PDA systemet inte medförde de förväntade fördelarna blev chefer tveksamma till 

systemet. Stress och konflikter blev följden när chefer tvingades följa den beslutade policyn 

och be personalen att fortsätta trots allt. Nödvändiga förbättringar av framtida PDA ansågs 

bland annat vara en trådlös överföring av data till basstationen. Överföring av data till 

basstationen kunde endast ske vid skiftbyten. Det fanns därmed ingen insyn i vad som hände 

på avdelningen så länge all information om patienter bara fanns i respektive sjuksköterskas 

PDA. Dataprogrammen behövde också anpassas till det medicinska språkbruket (21).  

 

I en dansk studie var syftet att undersöka hur elektronisk patientjournal (EPR) påverkade 

arbetet på en slutenvårdsavdelning efter att de första tekniska svårigheterna övervunnits.   

Studien genomfördes ett halvt år efter att EPR införts på avdelningen. Resultatet visade att 

elektronisk patientjournal inte hade resulterat i bättre eller effektivare vård. Däremot uppstod 

nya arbetsuppgifter, möjligheter och risker. Gamla problem kunde lösas men nya uppstod. 

Detta kom av organisatoriska svårigheter förknippade med införandet av ny teknologi. Att 

arbeta vid dator ersatte muntliga rapporter och kollegiala diskussioner. Uppmärksamheten 

flyttades från patientkontakt till dokumentation. Testresultat försvann inte men kunde 

fortfarande förbises. Risken fanns för motsägelsefulla medicinska data relaterat till dubbla 

journalföringssystem. (22).   

 

DISKUSSION 
Sammanfattning av huvudresultaten          
Syftet var att undersöka studenters inställning till informationsteknologi, samt studenters 

erfarenheter av IT och möjligheter att utnyttja IT i klinisk utbildning. Resultatet visade att 

yngre studenter inte hade lika högt förtroende för teknologi som äldre studenter. De skattade 

också sin förmåga att lära sig teknologi lägre än äldre studenter. Resultatet var inte det 

väntade då yngre studenter haft möjlighet att använda datorer i grundskolan (9). Studenters 

känsla av att ha egen kontroll över alla de krav som ställs på individen medverkade till en 

positiv syn på teknologi (8). Många studenter hade liten erfarenhet av datorer, detta kunde 

påverka studierna. IT i undervisningen ökade dock förtroendet för datorer. De nya 

färdigheterna förväntades bli en tillgång i en kommande yrkesroll (12). Studenter var positiva 

till att använda PDA i klinisk utbildning. Till en början fanns en osäkerhet om den gick att lita 
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på. När PDA blev ett verktyg, blev den också ett stöd i kritiskt tänkande och 

informationshantering och bidrog till att öka kvaliteten på omvårdnaden av patienter (16). 

Speciellt nöjda var studenter med att ha snabb och enkel tillgång till information jämfört med 

att söka information i böcker (18). Problem med PDA kunde gälla svårigheter att lära sig 

tekniken, negativ inställning hos övrig personal och tekniska brister. När PDA inte medförde 

väntade fördelar förblev förtroendet för pappersjournal högre (21). Studenternas krav på PDA 

utgick från lärandesituationen, troligen för att de inte kunde förutse vad som väntade i 

yrkesrollen (16). Sättet att introducera IT hade stor betydelse för studenters benägenhet att 

acceptera eller ta avstånd från ny teknologi (11). Elektronisk patientjournal resulterade inte i 

bättre eller effektivare vård. Gamla problem kunde lösas men nya uppstod. Testresultat 

försvann inte men kunde fortfarande förbises. Risken fanns för motsägelsefulla medicinska 

data relaterat till dubbla journalföringssystem (22). 

 

Resultatdiskussion  
Studenter som började sin sjuksköterskeutbildning hade en positiv inställning till IT men 

hälften rapporterade liten eller ingen undervisning i ämnet IT under utbildningens gång. Det 

kunde bero på att ämnet inte fanns i läroplanen eller att studenter inte valde den kursen. I 

motsats till förväntat resultat rapporterade yngre (<21år) studenter lägre tillit till sin förmåga 

att lära sig IT och lägre tilltro till användbarheten. Det kunde antas bero på att yngre studenter 

är ointresserade eller tar teknologin för självklar eftersom de hade vuxit upp i 

informationssamhället. Resultatet av studien gav upphov till frågan om studenters kunskaper i 

IT räcker för att omsättas i sjuksköterskans och sjukvårdens elektroniska informationssystem 

(9). Studenter hade i början av sin utbildning överraskande liten erfarenhet av datorer (9). 

 

När IT på försök integrerades i undervisningen upplevde majoriteten av studenter stress, oro 

och ängslan inför teknologi som en undervisningsmetod. Under loppet av en termin ändrades 

inställningen till att bli positiv till IT. Studenter kände sig fria i sin informationssökning och 

inte längre beroende av att bli undervisade. IT är en viktig del av hälso- och sjukvården.  

Studenter måste förstå teknologins roll i sjuksköterskeyrket. Det mesta av introduktion i IT 

förlades till slutet av utbildningen, i studenters kliniska praktik som en förberedelse för 

yrkesrollen. Kenny (12) ansåg att ämnet borde introduceras tidigt i utbildningen. Tillgången 

på datorer i samhället och i skolsystemet leder lätt till ett antagande att studenter tidigt i 

skolan har tillägnat sig datakunskaper (12). Uppsatsförfattaren menar att detta är ett område 
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där svensk forskning behövs för att visa vilken inställning till IT studenter i Sverige har. IT- 

kunskaper, och studenters tillgång till IT i utbildningen kan studeras. Detta är inte minst 

viktigt eftersom många studenter i svensk sjuksköterskeutbildning har utländsk bakgrund. De 

skall inhämta såväl språket som samhällets sociala system och vårdkultur under utbildningen. 

 

Enligt Mc Niel (13) fanns hos fakulteter ingen betydelseskillnad mellan begreppen 

datakunskap och informatik. Det fick till följd att ämnet datakunskap prioriterades framför 

informatik. Det fanns inga tydliga planer i utbildningen för att förbereda studenter för 

kommande krav på kunskaper i informatik trots att det var viktigt för professionen. Kunskaper 

i informatik ökar förutsättningarna för att studenter i sin kommande yrkesroll använder sig av 

evidensbaserad omvårdnad och kvalitetssäkrar omvårdnaden. Att inte uppmärksamma ämnet 

informatik kan leda till att studenten i sin kommande yrkesroll saknar kunskaper för att 

utveckla yrket (13). Uppsatsförfattaren delar denna slutsats. De hälsopolitiska målen styr 

utvecklingen mot en helt genomförd elektronisk patientjournal, och utvecklingen går snabbt. 

Studenter måste förberedas för nya sätt att söka information. Utbildningsmiljön i klinisk 

utbildning måste anpassas så att studenters behov av att snabbt nå information tillgodoses. 

 

Studenter förväntas idag söka information med hjälp av IT som en förberedelse för den 

kommande yrkesrollen. Men till utbildningen kommer studenter med varierande 

skolbakgrund, kunskaper och erfarenheter av IT. Olika sätt att använda IT kan komma att 

påverka sättet att förhålla sig till, och utveckla IT- kunskaper under utbildningens gång. 

Wishart (8) visar sambandet mellan den egna upplevda känslan av att ha kontroll över alla de 

krav omgivningen ställer och inställningen till IT. Människor med hög intern kontroll tror på 

sin förmåga att påverka sin situation. Hög extern kontroll har de som upplever att den egna 

situationen helt är beroende av yttre faktorer. Detta kan vara en viktig faktor som påverkar 

inställningen till IT. Handledare bör vara uppmärksamma på individuella skillnader och 

inlärningsbehov för att anpassa utbildningen till den enskilde studenten och därmed medverka 

till kunskapsutveckling (8). Uppsatsförfattaren menar att dessa frågor bör uppmärksammas. 

Studenters kunskapsutveckling i IT är beroende av handledning och utbildningsmiljö. Att i en 

kommande yrkesroll utgå ifrån evidensbaserad omvårdnad av patienter bygger på goda 

datakunskaper och goda kunskaper i vårdinformatik. 

 

Sättet att introducera IT påverkar studenters benägenhet att acceptera eller förkasta teknologi. 

Flera faktorer samverkar enligt Scollin (11). En förutsättning är att fakulteter har samma 
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hårdvara och mjukvara som studenter använder i klinisk praktik. Lärare och handledare måste 

vara trygga i sina kunskaper för att fungera som ett stöd för studenter. Mentorer som är villiga 

att dela med sig av kunskap kan vara särskilt utsedda instruktörer och bör finnas i alla 

studenters alla utbildningsmiljöer. Att studenter delar med sig till varandra av sina kunskaper 

och erfarenheter är viktigt om IT skall accepteras som ett verktyg i omvårdnaden (11). 

Uppsatsförfattaren menar att här kan grupphandledning eller parhandledning där studenter lär 

av varandra bli en metod för att introducera IT i klinisk utbildning. 

 

I flera studier (10,11,19,20,21) utvärderas PDA som en   resurs för studenter i klinisk praktik. 

PDA är ett komplement till stationär datautrustning och möjliggör uppdaterad information i 

fickformat, ständigt tillgänglig. Det finns PDA som resurs utvecklade för läkare men det är 

inte vanligt förekommande bland sjuksköterskor (16). För att förereda för en lansering av 

PDA bland sjuksköterskor och studenter är det viktigt att den föregås av en anpassning av 

tekniken till användarna. Här har fakulteter ett ansvar att driva utvecklingen genom samarbete 

med andra discipliner. Programvaror och dokument bör anpassas till en god läsbarhet på en 

liten skärm. PDA kan då vara en effektiv resurs för studenters behov av att ha snabb tillgång 

till uppdaterad information i en specifik omvårdnadssituation. PDA minskar den tidsödande 

informationssökningen i böcker och andra textmaterial på fakulteter och på kliniker (18).  

 

Patienters korta vårdtider på sjukhus och vårdavdelningars snabba omsättning av patienter 

medför högt ställda krav på vårdpersonal att snabbt uppfatta när och hur arbetsuppgifter skall 

prioriteras (17). PDA kan vara ett stöd i dessa situationer och innehålla till exempel 

läkemedelsinformation, medicinsk ordlista, laboratoriereferenser och patientinformation. 

PDA kan också länkas till interna nätverk och Internet och ger studenten möjlighet att nå e-

post och webbsidor med medicinsk information eller resultat av omvårdnadsforskning (17).  

 

PDA gav med sin tillgång till information studenter en ny möjlighet att delta i omvårdnaden 

även i situationer som snabbt förändras. Fördelar med PDA var enligt studenter förutom 

snabb tillgång till information, att den medverkade till kritiskt tänkande, patientsäkerhet, en 

mer utvecklad kommunikationsförmåga, och en positiv självbild (17).   
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Slutsats och klinisk betydelse              
Studenter hade i början av sin utbildning överraskande liten erfarenhet av datorer. I motsats 

till förväntat resultat rapporterade yngre (<21år) studenter låg tillit till sin förmåga att lära sig 

IT och låg tilltro till användbarheten. När ämnet datakunskap prioriterades framför informatik 

i utbildningen, kunde det leda till att studenten i sin kommande yrkesroll saknade kunskaper 

för att utveckla yrket. Uppmärksamhet bör riktas på studenters individuella inlärningsbehov 

för att anpassa utbildningen till den enskilde studenten och därmed medverka till 

kunskapsutveckling. PDA gav med sin tillgång till information studenter snabb tillgång till 

information och därmed ny möjlighet att delta i omvårdnaden även när vårdsituationer snabbt 

förändras. PDA som resurs hade positiv effekt på studenternas förväntan att de skulle bedöma 

och dokumentera omvårdnad på ett professionellt sätt. När IT inte medförde förväntade 

fördelar påverkade det förtroendet för tekniken. Gamla journalföringssystem parallellt med 

nya kunde leda till att viktiga medicinska data förbisågs. 

 

Resultaten kan uppmärksamma studenters lärandemiljö i verksamhetsförlagd utbildning 

utifrån ett IT-perspektiv. Utvecklingen går snabbt mot en helt genomförd elektronisk 

patientjournal och uppdaterad information som skall hämtas på intranät eller Internet. I en god 

lärandemiljö har studenter tillgång till information närhelst den behövs. Handdator kan vara 

en resurs för studenters behov av tillgång till uppdaterad information i verksamhetsförlagd 

utbildning.   

 

Metoddiskussion      

De artiklar som ingår i denna studie hämtades från databaserna Medline, DOAJ, Science 

Direct och Google scholar. Databaser genomsöktes till dess att artiklar återkom. Artiklar 

hämtades också genom manuell sökning i artiklars referenslistor. En strävan var att hitta de 

allra senaste forskningsresultaten eftersom utvecklingen på området informationsteknologi 

går snabbt. Fler artiklar hade kunnat ingå om de hade beställts mot en kostnad. En svårighet 

var att välja artiklar. Om fler abstrakts hade lästs och fler artiklar valts kunde resultatet ha 

blivit bredare.  

 

De valda artiklarna som skulle vara skrivna på engelska var företrädelsevis från USA men 

målet var att hämta studier från många länder för att få så geografiskt heltäckande bild som 

möjligt av forskningsområdet. Önskvärt hade varit att hitta fler studier från Sverige eller 
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Norden. De fanns men var inte tillgängliga i öppna arkiv. Författarens förhållningssätt har 

varit förutsättningslöst och alla artiklar har lästs kritiskt. I nio av artiklarna redovisas en 

positiv inställning till IT hos respondenter, i sex artiklar redovisas ur olika aspekter en kritisk 

hållning till IT. Artiklar har lästs flera gånger och texter har sorterats under rubriker.  

Definitionen studenter innefattade sjuksköterskestudenter men även nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Detta för att många av studierna använde sig av denna begreppsdefinition i 

kvantitativa jämförande studier där sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade 

sjuksköterskor ingick. Att översätta begrepp var svårare än att översätta ord, till exempel 

begreppet ”point of care”. Syftet har varit att studera IT som ett verktyg i 

sjuksköterskeutbildning, andra likheter eller skillnader i utbildningen som antal terminer eller 

innehåll i läroplaner, har i denna uppsats inte beaktats.   

 

Förslag till vidare forskning 
Få studier inriktas på studenters inställning till IT i klinisk utbildning i Sverige och i Norden. 

Detta trots att utvecklingen går snabbt mot en omvårdnad alltmer beroende av IT och 

användarnas kunskaper i att hantera olika programvaror. Klinisk utbildning i Sverige kan 

studeras med hjälp av såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Studenters 

bakgrundskunskaper, attityder, upplevelser och förväntningar kan utforskas i 

enkätundersökningar eller intervjuer. Svensk forskning behövs för att visa vilken inställning 

till IT sjuksköterskestudenter i Sverige har.  

 

IT i vården förväntas spara tid, vårdkostnader och ge bättre möjligheter att kvalitetssäkra 

vården. Sjuksköterskor i olika specialiteter kan i kvalitativa eller kvantitativa studier 

efterfrågas om sina erfarenheter i dessa frågor.   

 

Studenters IT-kunskaper och tillgång till IT i utbildningen i relation till etnisk bakgrund är 

också viktiga frågor att belysa. Detta inte minst därför att många studenter i svensk 

sjuksköterskeutbildning har utländsk bakgrund. Dessa studenter skall förutom IT, inhämta 

såväl språket som samhällets sociala system och vårdkultur under utbildningen. 
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