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Introduktion   

Sektionen för Omvårdnadsinformatik (SOI) inbjöd i samarbete 
med Svensk sjuksköterskeförening (SSF) och Vårdförbundet 
till en arbetande konferens under temat, IKT (Informations- 
och KommunikationsTeknologi) som stöd för god omvårdnad i 
maj 2007. 

Elektroniska informationssystem införs inom hälso- och sjuk-
vården i en ökande omfattning och inom en relativt snar fram-
tid kommer all vårdverksamhet att dokumenteras med stöd av 
elektroniska journalsystem. Fördelar med detta är bl a en ökad 
tillgänglighet till information för såväl vårdens personal som 
patienten själv oavsett tid och rum, en bättre läsbarhet och även 
ökad möjlighet att hämta ut information ur systemen - informa-
tion som kan utgöra underlag för uppföljning och utvärdering 
av den sjukvårdande verksamheten men även bidra till kun-
skapsutvecklingen inom ämnet omvårdnad.  

Svenska sjuksköterskor måste av flera skäl, i högre grad än 
hittills, engagera sig i arbetet med att utveckla väl fungerande 
informationssystem som stödjer omvårdnadsarbetet och som 
har fokus i den enskilda patientens behov och krav. Detta är 
nödvändigt för att på ett systematiskt och effektivt sätt kunna 
arbeta med dokumentation som stödjer omvårdnadsprocessen 
och för verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling. Två 
frågor är särskilt viktiga att ställa: ”Vad är syftet med den in-
formation vi vill kunna hämta ut ur de elektroniska systemen?” 
och ”Vilken information vill vi kunna få ut av systemen?  

Det finns ett stort behov av att få en samlad överblick över den 
aktuella nationella och internationella forskningen och utveck-
lingen inom området för att bland annat kunna utveckla jour-
nalsystem och begrepp och termer för sådana system som stöd-
jer omvårdnadsprocessen och den enskildes vård och behand-
ling.  

Målet för konferensen var att få en samlad bild av kunskapslä-
get och diskutera strategier för sjuksköterskors engagemang för 
fortsatt utveckling av IKT-stöd för god och effektiv omvårdnad 
som tillgodose den enskildes behov och önskningar.  

Material och Metod  

Kunskapssammanställningar/tema över nationell och interna-
tionell forskning och utveckling med fokus på IKT i omvård-
nadsarbetet utgjorde underlaget för den arbetande konferensen. 
Teman var 

• Hur kan IKT och elektroniska patientjournaler stödja 
omvårdnadsarbetet? 

• Användbarhet av IKT-stöd i vårdarbetet? Underlättar 
IKT kliniska beslut?  

• Utbildningsbehov avseende IKT-kompetens inom vård-
området? 

Cirka 10 deltagare var inbjudna till respektive arbets-
grupp/tema för erfarenhetsutbyte och deltog i de gruppdiskus-
sioner och plenardiskussioner som var konferensens arbetsmo-
dell. Konferensens slutsatser och kunskapsunderlagen kommer 
att presenteras i en rapport under hösten 2007. 

Resultat 

IKT och elektroniska journaler som stöd för omvårdnadsarbete 
- Alla IKT-projekt är verksamhetsutvecklingsprojekt och måste 
grundas i analyser av arbetsprocesserna runt patienten 
- Lämna det gamla journalparadigmet och sätt fokus på kvalifi-
cerade data och processtöd 
- Sjuksköterskan måste utveckla sin yrkesroll och göra profes-
sionella bedömningar 
Användbarhet av IKT-stöd för kliniska beslut  
Forskning behövs för att utveckla ”smarta” eller intelligenta 
IKT-system, som innehåller kunskapsdatabaser med funktiona-
litet som kan generera påminnelser (reminders) och varningar 
(alerts) på ett smidigt sätt i samband med arbete i patientjour-
nalen. 
Utbildningsbehov avseende IKT-kompetens inom vårdområdet 
Det finns ett stort utbildningsbehov om man ser till alla sjuk-
sköterskor som är verksamma i den praktiska vården samt be-
hovet i de reguljära utbildningarna av all vårdpersonal, där 
lärarna är nyckelpersoner. Kompetensbeskrivning för sjukskö-
terska med specialisering inom IKT behöver tas fram. 

Varmt tack till 

Författarna till kunskapssammanställningarna samt till delta-
garna vid den arbetande konferensen i Linköping 2007-05-22. 

Adress för korrespondens 

Gunilla Nilsson, Styrelseledamot SOI 
eHälsoinstitutet och Humanvetenskapliga Institutionen 
Högskolan i Kalmar, 391 82 Kalmar, Sverige 
tfn: 0480-446000 
e-post:gunilla.nilsson@hik.se 
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