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Att arbeta som sjuksköterska innebär traditionellt ett yrke där man möter och vårdar 

människor.
1
 Oftast patienter, men mötena under en arbetsdag kan också vara anhöriga eller 

andra vårdprofessioner. Under senare år har yrket förändrats och idag finns allt fler digitala 

teknologier inblandade i det dagliga arbetet. En del av det arbete som tidigare utfördes i 

vårdmöten med patienten och ibland dennes anhöriga, har nu delvis blivit ett virtuellt arbete. I 

denna presentation kommer jag belysa vad denna digitalisering av sjukvårdsyrket har kommit 

att innebära. Det kan till exempel handla om att digitala övervakningssystem delvis tar över 

sjuksköterskans vakande blick över sina patienter och att det är den digitala teknologin som 

slår larm om det är något som inte stämmer med en patients kropp. Det kan vara att vårdmötet 

med patienten inte sker i en ansikte-mot-ansikte-relation på sjukhuset utan snarare med hjälp 

av kameror och bildskärmar. En annan förändring är att den gamla teknologin i form av 

fysiska journalsystem där patientens värde skrevs ner för hand, idag har ersatts med digitala 

journalsystem som görs virtuellt tillgängliga för vårdpersonal och patient. Dessa exempel 

visar att det många gånger är så att det är den traditionella medicinska teknologin som på 

olika sätt konvergerar in i en digitaliserad form. Genom att ta fasta på hur olika teknologier i 

hälso- och sjukvården digitaliseras och samtidigt konvergerar, är syftet att kulturanalytiskt 

undersöka hur arbetslivet för sjuksköterskor förändras. Vad händer när den digitala teknologin 

gör intåg i yrket och där den arbetande sjuksköterskan måste spendera allt mer tid med 

teknologin eller framför skärmen i den virtuella miljön?  
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 Forskningsprojektet har genomförts inom det tvärvetenskapliga projektet ”Digiwork. Work 

and Organization in the Digital Age”, som är finansierat av Pufendorfinstitutet, Lunds 

universitet. 


