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Forskningsstudien ingick i ett större utvecklingsprojekt och berörde kommunal personal inom äldreomsorg. En avsikt med
utvecklingsprojektet var att finna IKT lösningar för att främja nya arbetsmetoder för personal inom vård och omsorg.

En digital lösning avsedd att stödja sjuksköterskor
och undersköterskor vid administrering av läkemedel
utvecklades under projekttiden. Lösningen bestod
av handdator som användes av undersköterskor.
Sjuksköterskan fick en ny programvara installerad på
sin arbetsdator där ordinationer från läkare överfördes.
Syfte och metod
Ett delsyfte med forskningsstudien var att tolka
värden. Värdena låg till grund för personals
argumentation gällande för- och nackdelar med den
digitala lösningen.
Denna empiriska studie har en kvalitativ ansats
och fokusgruppsintervjuer användes som metod
för datainsamling. För att analysera det manifesta
innehållet användes en fenomenografisk metod och
därefter genomfördes en tolkning av resultatet för att
identifiera värden.   

Slutsats: Värden kan ligga till grund för vad personalen
anser vara eftersträvansvärt. Värdena anger också vilka
förutsättningar personalen anser behöver tillgodoses i
strävan om att nå målet med deras arbete, nämligen
att ge en god omsorg om den boende.

Resultat: Fyra värden identifierades värdet av en god
arbetsmiljö, värdet av att se en reell nytta av det digitala
stödet och värdet av en bibehållen god ekonomi för
kommunen. Värdena var de förutsättningar som
behövde tillgodoses för att nå målet med deras
arbete, att ge en god omsorg.

Värdet av en god arbetsmiljö omfattade stress och
försämrade relationer till kollegor. Personalen angav
också att det digitala verktyget inte var praktisk i deras
dagliga arbete.
Läkemedelshantering ansågs inte vara ett problem
för personalen. De ifrågasatte därför om det digitala
verktyget hade ett reellt behov att fylla.
God ekonomi innefattade oro över kommunens
ekonomiska situation. Personalen menade att alla
tekniska lösningar behöver uppdateras och går sönder
och därmed blir en onödig kostnad för kommunen.

