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Projekttitel:  Dubbelheten i synen på informations- och kommunikationsteknologi i vården 
av äldre 

 

Bakgrund: Tillämpningar av informations- och kommunkationsteknologi (IKT) har, både i Sverige och 
internationellt, med framgång används inom ett flertal områden som hjälpmedel i vård och omsorg av äldre. 
Vanligt förekommande områden där IKT används är olika former av larmfunktioner, administrativa verktyg, 
kommunikationshjälpmedel och möjligheten att övervaka desorienterade äldre. Även om det finns positiva 
rapporter från försöksverksamheter så har det visat sig att det funnits och finns mycket motstånd mot att 
introducera IKT tillämpningar i reguljära vård och omsorgsverksamheter. Motståndet bland personal har 
varit och är så starkt att det fanns anledning att försöka få en fördjupad förståelse för hur de resonerade om 
IKT i äldrevård. En förståelse som är viktig för att kunna hantera olika aspekter av ett tänkbart införande i 
framtiden av IKT inom äldrevården.  

Syftet: Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens sätt att resonera om användandet av IKT 
tillämpningar i vården av äldre. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats som en intervjustudie. Tio vårdpersonal med mellan 
tre till 26 års av arbetslivserfarenhet från antingen hemtjänst eller äldreboenden intervjuades. Bland dem 
fanns både arbetsledare, sjuksköterskor och vårdpersonal och alla hade endast begränsad erfarenhet av att 
använda IKT i vårdarbetet. Som hjälp i intervjuandet använde vi en datorpresentation som vinjett där olika 
vanliga IKT tillämpningar som prövats presenterades med bilder och kommenterande tal. Intervjuerna 
analyserades med en metod för kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade att det fanns en dubbelhet i vårdpersonalens sätt att resonera om användandet av 
IKT. En dubbelhet som ytterst handlade om värderingar kring vårdens kärna och möjligheterna att både 
verka för en human och en inhuman vård. I denna dubbelhet fanns möjligheterna för de äldre till både ökad 
frihet och fångenskap, av genuinitet och ytlighet samt värdighet och ovärdighet. Från personalens perspektiv 
så kan ett införande av IKT både innebära ökad medverkan och oro för förändringar.  
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