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Förord
Sektionen för omvårdnadsinformatik (SOI) bildades 2002 och är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Sektionens syfte är att bidra till
patientcentrerad, evidensbaserad utveckling av hälso- och sjukvården,
främja forskning, utveckling och utbildning inom sektionens ämnesinriktning och utveckla tvärprofessionellt samarbete inom informationshantering.
Sektionens mål är att vara en informationsresurs, förmedla kunskap och
vara en mötesplats för kliniskt verksamma sjuksköterskor.
I samma takt som användningen av digital teknik ökat i vårt samhälle
har kraven på tillämpningar inom hälso- och sjukvården ökat. I dag är
digital teknik en viktig förutsättning för planering, genomförande och
utvärdering av vården. Sjuksköterskor måste ha tillräcklig kompetens inom
hälsoinformatik för att kunna arbeta med och utnyttja den digitala tekniken
i vården av patienterna.
I maj år 2007 anordnades en arbetande konferens, Informations- och
kommunikationsteknologi som stöd för god omvårdnad, av Sektionen för
omvårdnadsinformatik, Svensk sjuksköterskeförening & Vårdförbundet
(2007). I konferensrapporten identifierades ett behov av en kompetensbeskrivning för området hälsoinformatik.
Kompetensbeskrivningen för hälsoinformatik är framtagen för sjuksköterskor på grundnivå och för sjuksköterskor med specialisering inom
hälsoinformatik på avancerad nivå. Specifik kompetens inom hälsoinformatik kommer också att framåt behövas för specialistsjuksköterskor inom
alla områden. Kompletteringar i respektive kompetensbeskrivning för
specialist- och specialiseringssjuksköterskor kommer att behöva göras.
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SYFTE
Syftet med kompetensbeskrivningen är att:
•		 tydliggöra de kompetenskrav inom området hälsoinformatik 
		 som kan ställas på sjuksköterskor på grund- och avancerad
		 nivå
•		 synliggöra sjuksköterskors ansvar för utveckling
		 av hälsoinformatik
•		 bidra med vägledning och rekommendationer till universitet
		 och högskolor vid planering av utbildning inom
		 hälsoinformatik
•		 utgöra ett stöd för de arbetsgivare som ansvarar för att
		 säkerställa den kompetens inom hälsoinformatik som
		 behövs för en god och säker vård.

Bakgrund
avvikelser och underlätta beslutsfattande”, fritt översatt från
den engelska definitionen (“use information and technology to
communicate, manage knowledge, mitigate error, and support
decision making”).
Informatik är en av sex kärnkompetenser enligt QSEN. I
Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor
står att de sex kärnkompetenserna ska återfinnas som röda
trådar genom hela utbildningssystemet som ska sammanflätas
med övriga kunskapsområden. (Svensk sjuksköterskeförening
2010; Quality and Safety Education for Nurses, 2011; Institute
of Medicine of the National Academies, 2003).
Idag saknas informatik i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005).

Hälsoinformatik omfattar metoder och tekniker för insamling,
hantering och utvärdering av information inom hälso- och sjukvård. Dessa metoder och tekniker spelar en avgörande roll för
att effektivisera informationshanteringen inom klinisk forskning,
vård och omsorg, och ytterst för att åstadkomma en säkrare
vård av hög kvalitet. I dag finns ingen vedertagen definition av
hälsoinformatik.För att avgränsa till att gälla inom vård och
omsorg har begreppet hälsoinformatik valts i denna kompetensbeskrivning. Informatik återfinns inom alla områden i samhället
som hanterar olika typer av information.
Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) (2011)
definierar informationskompetens ”att använda information
och teknologi för att kommunicera, hantera kunskap, minimera
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Arbetsprocess
En utgångspunkt för arbetet med kompetensbeskrivningen har
varit aktuell litteratur. Intryck har tagits av strukturer och modeller kring kompetensfrågor inom kunskapsområdet informatik
som identifierats och utvecklats av Quality and Safety Education

for Nurses (2011) (QSEN). Arbetet har utförts i arbetsgruppen
med fysiska möten samt digitala möten.
Referensgruppen har lämnat synpunkter på dokumentet vid
två tillfällen.

Arbetsgrupp
I arbetsgruppen har följande personer ingått:
Julia Forsberg, leg. sjuksköterska,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal
Inger Jansson, leg. sjuksköterska, fil. dr. universitetslektor,
Högskolan i Halmstad
Helena Nilsson, leg. sjuksköterska, mag. hälsoinformatik,
Karolinska Universitetssjukhuset/ Center för eHälsa i Samverkan
Referensgrupp:
Ewa Angsmo, leg. sjuksköterska, universitetsadjunkt,
Högskolan Kristianstad
Catrin Björvell, leg. sjuksköterska, med. dr.
Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet
Eva Carlsson, leg. sjuksköterska, fil. dr. Lindesbergs Lasarett
Margareta Ehnfors, leg. sjuksköterska, med. dr. professor,
Örebro universitet
Anna Ehrenberg, leg. sjuksköterska, med. dr. professor,
Högskolan Dalarna
Lena Englund, leg. sjuksköterska, universitetsadjunkt,
Högskolan Kristianstad

Jan Florin, leg. sjuksköterska, med. dr. universitetslektor,
Högskolan Dalarna
Mattias Georgsson, leg. sjuksköterska, doktorand,
Blekinge Tekniska universitet
Ingela Karlsson, leg. sjuksköterska, med. dr. universitets
lektor, Karlstads universitet
David Liljeqvist, leg. sjuksköterska, ombudsman, Vårdförbundet
Kerstin Lindskog, leg. sjuksköterska, applikationsspecialist,
Stockholms läns landsting
Lars Midbøe, leg. sjuksköterska, expert verksamhets
arkitektur, Center för eHälsa i Samverkan
Sofi Nordmark, leg. sjuksköterska, doktorand,
Luleå tekniska universitet
Gunilla Nilsson, leg. sjuksköterska, doc. i hälsoinformatik,
universitetslektor, Linneuniversitetet
Eva Törnvall, leg. sjuksköterska, med. dr.
Närsjukvården Östergötland
Birgitta Wedahl, sakkunnig i utbildningsfrågor,
Svensk sjuksköterskeförening
Kristina Ziegert, leg. sjuksköterska, med. dr.
universitetslektor, Högskolan Halmstad
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Termer och begrepp
Beslutsstöd: samlingsbegrepp för olika metoder att stödja
effektivt beslutsfattande, främst genom datorbearbetning 
av stora informationsmängder (Rikstermbanken)
Digital teknik: den grundläggande tekniken bakom datorn,
räknedosan, digitaluret med flera elektroniska apparater
och system (Nationalencyklopedin)
Informationsstruktur: en struktur för hur information 
ska sorteras. (Socialstyrelsen)
Informationssystem: system som insamlar, bearbetar, lagrar
eller distribuerar och presenterar information (Socialstyrelsens
termbank)
Interoperabilitet: förmåga hos system, organisationer eller
verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna
kommunicera med varandra genom att överenskomna regler 
följs (Rikstermbanken)
Klinisk process: den kärnprocess inom hälso- och sjukvård som
omfattar hela vårdkedjan för patientgrupper med samma typ av
hälsoproblem och därmed likartade vårdbehov (Center för e-hälsa
i samverkan)

Klassifikation: att klassificera handlar om att avgränsa och
ordna. En klassifikation är ett system för indelning av statistiska
objekt i kategorier (grupper). Varje objekt ska bara kunna förekomma i en av klassifikationens kategorier. En enkel klassifikation
är indelningen man–kvinna. En klassifikation kan vara hierarkiskt
uppbyggd och ha en eller flera nivåer (Statistiska centralbyrån)
Ledningssystem: system för att fastställa grundprinciper för
ledning av verksamheten och ställa upp mål samt för att uppnå
dessa mål (Socialstyrelsens termbank)
Patient: person som erhåller eller är registrerad för att erhålla
hälso- och sjukvård (Socialstyrelsens termbank)
Terminologi: vetenskapen om termer, terminologilära,
hur terminologier är använda, hur de är beskrivna, hur de bildas
och struktureras (Rikstermbanken)
Uppmärksamhetssignal: synlig, hörbar eller med känseln
förnimbar indikering som överför uppmärksamhetsinformation
(Socialstyrelsens termbank)
Verksamhetsområde: klassificering efter specialitet och
inriktning och utgör indelningsgrund för den nationella
statistiken (Rikstermbanken)

Kompetensbeskrivning i Hälsoinformatik
Kompetensbeskrivningen innefattar följande huvudområden:

Omvårdnadens teori
och praktik

Forskning, utveckling
och utbildning

Ledarskap

Beskrivningen ska ses som ett tillägg till kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005), och är uppdelad
i två nivåer, sjuksköterskor på grundnivå och sjuksköterskor med specialisering inom hälsoinformatik på avancerad nivå.

Sjuksköterskor på grundnivå ska kunna:
Inom omvårdnadens teori och praktik
•		 redogöra för centrala begrepp inom hälsoinformatik

•		 använda kliniskt beslutsstöd och dess uppmärksamhetssignaler

•		 hantera applikationer för ordbehandling, fil- och bildhantering
		 på ett grundläggande sätt

•		 söka, hämta och hantera information för att fatta beslut
		 med hjälp av informations- och ledningssystem

•		 förklara och ge exempel på varför hälsoinformatik är
		 väsentlig för kvaliteten och säkerheten i patientens vård

•		 använda informationssystem i patientutbildning
		 och för att främja individens delaktighet och hälsa

•		 identifiera relevant information som måste finnas tillgänglig
		 för att stödja patientens vård

•		 förstå nödvändigheten av kontinuerlig kunskapsinhämtning
		 inom hälsoinformatik

•		 hantera information på en vårdenhet genom att:
		 • 	 använda informationssystem för att stödja kliniska

•		 arbeta i informationssystem och hantera sekretess-,
		 integritets- och konfidentialitetsskyddad patientrelaterad
information

processer i vården
dokumentera och planera vården i ett elektroniskt
informationssystem
använda kommunikationsteknik för att samordna
vården för patienten
använda verktyg för informationshantering
och övervaka resultaten av kliniska processer

•		 redogöra för patientens rättigheter i samband med
		 elektronisk informationshantering.
▲

			
		 • 	
			
		 • 	
			
		 •
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Inom forskning utveckling och utbildning
•		 värdera och använda säkra elektroniska källor
		 med information
•		 värdera teknik som stödjer kliniskt beslutsfattande,
		 förebygger fel och underlättar samordning av vård
•		 jämföra nytta och begränsningar med olika informationssystem och dess inverkan på säkerhet och kvalitet
•		 förstå värdet av sjuksköterskors delaktighet i design, urval,
införande och utvärdering av informationssystem.

Inom ledarskap
•		 planera för att digital teknik och informationssystem
		 ska bli effektiva och säkra verktyg i patientvården
•		 använda digitala verktyg på avsett sätt.
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Sjuksköterskor med specialisering inom
hälsoinformatik på avancerad nivå ska kunna:
Inom omvårdnadens teori och praktik
•		 förstå hur arbetsprocesser och informationsflöden behöver
samverka och synkroniseras för att uppfylla verksamhetens
mål samt förstå hur resultaten kan användas i förbättringsarbete

•		 kritiskt granska och värdera informationsstrukturer,
		 klassifikationer och terminologi i syfte att gynna semantisk
interoperabilitet i informations- och ledningssystem, lokalt/
regionalt, nationellt och globalt

•		 formulera vilken information som måste finnas tillgänglig 
		 i gemensam informationslagring för att stödja det specifika
verksamhetsområdet i praktiken

•		 delta i kravställande, design, urval, upphandling, införande
och utvärdering av informationssystem
		
•		 förespråka informationssystem som stödjer kliniskt
		 beslutsfattande, förebygger fel och skyddar patientens
		 integritet

•		 värdera sekretess, integritet och konfidentialitet för all
		 information om patienters hälsotillstånd
•		 förklara informationssäkerhetsbegreppet.

•		 utvärdera användning av digital teknik för informations-	
	hantering och kommunikation i patientvården

Inom forskning utveckling och utbildning

•		 delta i utformningen av kliniska beslutsstöd, dess
		 uppmärksamhetssignaler och påvisa nyttan av dessa.

•		 jämföra nytta och begränsningar med valda strategier för
informationshantering som används i utförande av vård
•		 utveckla rutiner för säker hantering av patientinformation
		
•		 arbeta för utveckling av informationshanteringssystem
		 i patientvården

Inom ledarskap

•		 utvärdera för och nackdelar av de informationssystem som
används i patientvården

•		 stödja kollegor i användandet av digital teknik genom
		 att testa och utvärdera föreslagna tekniker

•		 utvärdera nytta och begränsningar med olika informationssystem utifrån säkerhet och kvalitet

•		 vara visionär och innovatör inom hälsoinformatik.

•		 vara en förebild och resurs i införande och användning
		 av informationssystem

•		 riskbedöma konsekvenser av digital teknik utifrån 		
patientsäkerhet

9

En profession i utveckling
Digital teknik är inte längre ett tillägg till den traditionella vården –
utan en väsentlig och integrerad förutsättning som ingår i all vård
och omsorg. Den nya vården som växer fram med stöd av digital
teknik bygger i hög grad på att nya kunskaper och förmågor
utvecklas hos både vårdgivare och patienter.
Sjuksköterskor behöver kompetens inom hälsoinformatik för
att bland annat använda kunskapsstöd och kunskapsstyrning,
planera vårdprocessen, kommunicera med olika aktörer, samla
information för uppföljning och rapportering till olika register.
Sjuksköterskan behöver förståelse för hur vårdtagare söker,
inhämtar och delar hälsoinformation med hjälp av ny teknik som
smarta telefoner och tjänster som sociala medier, diskussionsforum för patientföreningar, webbaserade e-hälsotjänster eller
provtagning online. Tekniken gör det möjligt för patienten att ta
ett större egenansvar, men ställer samtidigt krav på sjuksköterskan att vara mer av en rådgivare och vägledare satt i relation till
patientens egen strävan att uppnå och upprätthålla hälsa.

Användning av hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls
på distans kommer sannolikt att integreras med hälso- och sjukvårdssystemet i sin helhet. Det finns en stor potential i distanskonsultationer, videokonferenser och fjärrövervakning. Aspekter
som personlig integritet och säkerhet behöver noga beaktas vid
införande av digital teknik.
Ett hinder för ett optimalt användande av informationssystem
är bristen på standardisering av information och informationsstruktur. Sjuksköterskor behöver i högre grad använda standardiserade begrepp och termer för att kommunicera såväl inom som
mellan professioner och organisationsgränser.
Information från de elektroniska informationssystemen som
används för jämförelse, kvalitets- och utvecklingsarbete kan
generera kunskap inom omvårdnad.
Det pågår ett nationellt standardiseringsarbete vilket möjliggör kommunikation över organisatoriska gränser och mellan olika
informationssystem.

Förslag till arbetsområden
för sjuksköterskor på avancerad nivå med specialisering inom hälsoinformatik
•		 förvaltning, utveckling, upphandling och införande
		 av digital teknik

•		 ansvara för implementering av forskningsresultat och
		 utvecklingsarbeten inom hälsoinformatik på verksamhetsnivå

•		 kartläggning av verksamhetens kliniska processer
		 och dess informationsbehov

•		 bedriva och vara delaktig i olika forskningsprojekt rörande
		 hälsoinformatik

•		 undervisning i hälsoinformatik inom högskola/universitet
		 samt inom verksamheten

•		 bedriva utvecklingsarbeten inom hälsoinformatik på lokal,
		 regional och nationell nivå.
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