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Abstrakt 
 

Bakgrund: Dokumentation innebär sammanställning av skriftliga underlag om ett 

visst objekt och/eller situation. Tydliga lagar styr sjuksköterskas 

dokumentationsplikt. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa 

erfarenheter och upplevelser av sjuksköterskans dokumentation. Metod: Denna 

allmänna litteraturstudie med mixad design baserades på ett induktivt arbetssätt 

med systematisk ansats. Tolv relevanta artiklar hittades i databaserna PubMed och 

Cinahl. Artiklarna analyserades med manifest innehållsanalys. Resultat: 

Dokumentationen är ett underlag för omvårdnadsprocessen och stimulerar 

samarbete och informationsöverföring. Sjuksköterskans dokumentation påverkas 

av teknisk och språklig kunskap samt förståelse av planerade och utförda 

omvårdnadsåtgärder. Brister framkom också med att allt inte dokumenterades och 

detta innebar att viktig information kunde gå förlorad. Diskussion: Det är svårt att 

se legitima orsaker till bristande dokumentation. Kunskaper som krävs är inte 

svåra att införskaffa och tidsbrist är inte en godtagbar anledning till bristande 

dokumentation. Det som utförts eller planeras att utföras, av en sjuksköterska 

måste ofrånkomligen dokumenteras. Det ena blir inte komplett utan det andra. 

Synen på ändamålet med omvårdnadsdokumentationen och kunskap om teorierna 

bakom omvårdnadsbegreppen är det som styr hur bra dokumentationen blir. 

Slutsats: Omvårdnadsdokumentationen måste utvecklas och förbättras.  

Sjuksköterskor måste våga kritisera andras och diskutera sin egen dokumentation.  

 

 

Nyckelord: dokumentation, kvalitetssäkring, litteraturöversikt, 

omvårdnadsjournaler, omvårdnadsprocessen, sjuksköterskans roll,  
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INLEDNING 

Valet av området omvårdnadsdokumentation till denna litteraturöversikt grundar 

sig på vår önskan att lära. Under utbildningen till sjuksköterska är tiden som 

används till inlärning av omvårdnadsdokumentation knapp. Stor vikt läggs vid 

studentens personliga intresse för, och egen tid lagd på studier i området. Under 

de verksamhetsförlagda studierna har dokumentationen i allra högsta grad varit i 

fokus. Det är ett bra sätt att lära sig omvårdnadsprocessen och få förståelse för 

sjuksköterskans arbetsområde. Trots en tydlig strävan av handledande personal 

har vi upplevt stora skillnader i arbetssätt, användning av journalföringssystem 

och sökord. Som student är det svårt att lita på sitt eget dokumentationsspråk och 

på att den information som dokumenteras är tillräcklig. Utifrån egna erfarenheter 

vill vi påstå att möjligheten under sjuksköterskeutbildningen, att utveckla sina 

dokumentationskunskaper baseras, på om studenten vågar ifrågasätta handledaren. 

Detta ifrågasättande är svårt när bristande övning och kunskap skapar osäkerhet.  

Vår kunskap om omvårdnadsdokumentationen är idag inte tillräcklig, men vi ser 

att vår blivande yrkesroll kommer att stärkas av en djupare förståelse av 

dokumentationsrutinerna. Kanske kan detta arbete leda fram till att skolor som 

erbjuder sjuksköterskeutbildning ser över behovet av att utöka kunskapen och 

förståelsen om omvårdnadsdokumentationen.  

BAKGRUND 

Lagstiftning 

Det finns tydliga lagar som styr sjuksköterskans dokumentationsplikt. I 

Patientjournallagen (SFS 1985:562 1§) klargörs skyldigheten att dokumentera 

inom hälso- och sjukvården vid vård av patienter. I 2§ förklaras att ”Med 

patientjournal avses i denna lag de anteckningar som görs och de handlingar som 

upprättas eller inkommer i samband med vården och innehåller uppgifter om 

patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden och om 
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vårdåtgärder”. I SOSFS 1993:20 ges det allmänna rådet att ”med patientjournal 

avses alla de handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om 

patientens tillstånd och de åtgärder som genomförts eller planerats”. 

Omvårdnadsprocessen. 

Omvårdnadsprocessens syfte är att kunna erbjuda individualiserad omvårdnad. 

Processen bygger på flera olika steg som ska utgå ifrån patientens situation och 

förutsättningar (URL 1). Första steget omfattar informationsinsamling, att få en så 

bred bild av patienten som möjligt, ibland även av anhöriga. Andra steget tar upp 

identifiering av omvårdnadsbehov, att på individnivå bedöma behovet av den 

omvårdnad som patienten kräver. Tredje steget fokuserar på 

målsättningen/målformuleringen. Målsättningen kan vara uppdelad i mindre 

delmål. Några viktiga aspekter i målformuleringen är att ha en bestämd tid när de 

planerade målen ska vara uppfyllda, samt att sjuksköterskan tillsammans med 

patienten ska kunna utvärdera resultaten (URL 1). Fjärde steget handlar om att 

planera omvårdnaden. Frågor som kan uppkomma under denna fas kan vara, 

kräver patienten mycket hjälp? Eller kan han/hon nå målet självständigt? De 

slutliga stegen syftar till att utföra och utvärdera. Att utföra den planerade 

omvårdnaden och sedan kunna utvärdera resultatet (Ehnfors, Ehrenberg & 

Thorell-Ekstrand, 2005, s.23). Omvårdnadsprocessen är aldrig stillastående, olika 

förutsättningar för patienter ger olika möjligheter att uppnå målen för 

omvårdnaden. Försämringar eller förbättringar för patienten reglerar var i 

processen han/hon befinner sig (Ehnfors et al. 2005, s.24; URL 1).  

Dokumentation 

Dokumentation innebär en sammanställning av skriftliga underlag om ett visst 

objekt och/eller situation (URL 2, URL 1). Dokumentation synliggör och 

bekräftar sjuksköterskans arbete både för sjuksköterskan själv och för andra 

vårdaktörer (Irving et al. 2006), och understödjer teamarbetet runt patienten 

(Törnvall & Wilhelmsson, 2008).   
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Ehnfors et al. (2005) förklarar att omvårdnadsforskare världen över har arbetat 

fram modeller för att organisera och klassificera sjuksköterskans dokumentation. 

Gemensamt för samtliga modeller är att med hjälp av ett standardiserat språk 

sträva efter att på ett tydligt sätt innefatta omvårdnadsprocessens olika delar och 

göra informationen lättillgänglig för den som har rätt att läsa den, men ändå i 

säkert förvar mot obehöriga. VIPS är en dokumentationsmodell framtagen i 

Sverige som utgår ifrån akronymen, Välbefinnande, Integritet, Prevention och 

Säkerhet, fyra viktiga grundpelare för dokumentation i omvårdnad. Modellen är 

användbar i sjuksköterskans dokumentation oavsett vårdområde och 

dokumentationsverktyg. Utvecklingen av VIPS har grundat sig på perioder av 

forskning, hela tiden med omvårdnadsprocessen i åtanke. Internationellt har VIPS 

använts i jämförande studier med bl.a. amerikanska motsvarigheter till modellen 

(Ehnfors et al. 2005, s.35-36, 363-364).  

I de olika delarna av omvårdnadsprocessen, exempelvis omvårdnadsstatus och 

omvårdnadsåtgärder, presenteras specifika sökord. Sökorden ska vara en hjälp för 

sjuksköterskan att på ett patientfokuserat sätt samla in information som är relevant 

för den enskilde patienten (Ehnfors et al. 2005, s.53, 58). Sökord fungerar som en 

överskrift av ett dokumenterat område och används för att ge en struktur och 

lättillgänglig överblick av det dokumenterade (Ehnfors et al. 2005, s.15).  

Forskning idag 

Forskning om omvårdnadsdokumentation är ofta av mixad design och beskriver 

att det finns en bristande kunskap om standardiserad terminologi. Svårigheter i 

övergången från pappersdokumentation till datastyrd dokumentation är väl 

representerad i forskningen, liksom bristande fokus i innehållet i dokumentationen 

(Antoinette, Cora & Margot, 1999; Baron, 2007). Ett annat problem är 

användandet av förtryckta formulär eller dataprogram där sökorden är 

förbestämda. Sjuksköterskan fokuserar ofta på dessa sökord istället för att se till 

helheten av patienten. Helhetssynen omkring patienten störs av fokuseringen på 

dokumentationens struktur. Den förbestämda strukturen utelämnar lätt patientens 

medverkan i sin egen omvårdnad (Irving et al. 2006).  
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa erfarenheter och upplevelser av 

sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation.  

frågeställningar 

 Varför dokumenterar sjuksköterskan? 

 Vilka förutsättningar styr omvårdnadsdokumentationen? 

 Vilka konsekvenser kan uppstå vid bristande omvårdnadsdokumentationen? 

METOD 

Denna allmänna litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2008, s.29) är av 

mixad design (Polit & Beck, 2004, p.275-277). Arbetssättet har varit induktivt 

utifrån ett förutsättningslöst insamlingsförfarande av information baserat på 

litteraturöversiktens syfte (Forsberg & Wengström, 2008, s.56; Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008, s.160). Ansatsen har varit systematisk i den kritiska 

bedömningen av de vetenskapliga artiklarna (Forsberg & Wengström, 2008, s.35). 

Sökning av artiklar har begränsats till databaserna Cinahl och PubMed utifrån 

intentionen att göra en allmän litteraturöversikt. Fyra sökningar gjordes i 

respektive databas enligt ett artikelsökningsschema, se tabell 1. Söknummer 

baseras på radnummer i det Excel-dokument som användes. 
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Tabell 1           Artikelsökningsschema 

Sök          Träffar/ Utvalda art/  

nr 

Datum för 

Sökning Databas Sökord Avgränsningar 

 Övriga 

avgränsningar 

Lästa 

abstrakt 

Tillgängliga 

gratis 

Ant. art som ingår i 

resultat 

4 2008-12-06 Cinahl 2+1+3+4 peerR, 10 år, sv/eng,  

2 Exact Major 

Subj. Heading 30 10/10 5 

5 2008-12-06 Cinahl 4+6+5 peerR, 10 år, sv/eng,  

4 Exact Major 

Subj. Heading 11 4/2 1 

6 2008-12-06 Cinahl 4+6+7 peerR, 10 år, sv/eng,  

4 Exact Major 

Subj. Heading 7 3/1 0 

7 2008-12-08 Cinahl 4+6+3 peerR, 10 år, sv/eng,  

4 Exact Major 

Subj. Heading 8 0 0 

8 2008-12-06 PubMed 4+6+5 

abstract, 10 år, sv/eng, 

humans 4 Major topic 7 2/1 1 

9 2008-12-06 PubMed 4+6+7 

abstract, 10 år, sv/eng, 

humans 4 Major topic 11 3/2 0 

10 2008-12-06 PubMed 4+6+3 

abstract, 10 år, sv/eng, 

humans 4 Major topic 46 17/11 4 

11 2008-12-08 PubMed 2+1+3+4 

abstract, 10 år, sv/eng, 

humans 2 Major topic 79 14/7 1 

     total 199 53/34 12 

 sökord        

 1  Nursing (MeSH)     
 2  Documentation (MeSH)     
 3  Communication (MeSH)     
 4  Nursing records (MeSH)     
 5 Quality improvement      
 6  Medical records (MeSH)     
 7  Utilization      
 

De sammanlagda åtta sökningar gav 199 träffar. Samtliga titlar numrerades med 

söknummer och nummer i databasens träfflista vid söktillfället (exempel 

söknummer 4 och träffnummer 8 ger artikelnummer 4:8. Se bilaga 1). Artikelns 

nummer skrevs ut tillsammans med abstraktet.  Samtliga abstrakt lästes. 

Inklusionskriterier  

Femtiotre artiklar inkluderades, som i abstrakten klart och tydligt kunde påvisa att 

de handlade om:  

 Omvårdnadsdokumentation och dokumentationsrutiner.  
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 Instrument för sjuksköterskedokumentation.  

 Användningsområde av omvårdnadsdokumentation.  

 Omvårdnadsdokumentation i samband med kommunikation.  

 Omvårdnadsdokumentation och kvalitetssäkring i vården.  

Klassificering av abstrakt 

Abstrakten lästes objektivt och klassificerades efter lämplighetsgrad baserat på 

inklusionskriterierna, som, -irrelevant, -troligen irrelevant, -relevant. De abstrakt 

som bedömdes relevanta, femtiotre stycken, valdes ut baserat på arbetets 

planerade manifesta analys. Tanken var här att undvika artiklar som troligen 

skulle kräva en mer tolkande och latent analys. 

Exklusionskriterier 

Steg 1 

 Reviewartiklar.  

 Artiklar endast tillgängliga mot betalning. 

Steg 2 

 Artiklar med landsegna ytterligheter (ex amerikanska artiklar som handlar om 

dokumentationens vikt för att undvika rättsliga åtgärder). 

 Artiklar som kvalitetsbedömdes som grad III eller sämre. 

 Bedömningspunkten ”utfall av/från dokumentation” var inte ikryssad i 

bedömningsmallen. 

Exklusionskriterierna användes i två steg. Av de femtiotre ursprungligen utvalda 

artiklarna var trettiofyra tillgängliga gratis. Dessa kvalitetsbedömdes enligt nedan. 

Exklusion enligt steg 2 baserat på kvalitetsbedömningen resulterade i tolv artiklar.    
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Kvalitetsbedömning av artiklar 

Artiklarnas kvalitet bedömdes med hjälp av mallar framtagna av Eiman och 

Carlsson (2003), se bilagor 2 och 3. Valet av bedömningsmall gjordes efter att 

flera mallar förgranskats utifrån för att författarna skulle komma fram till den mall 

som uppfyllde kravet för bedömning av både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Mallen modifierades med ett tillägg av bedömningspunkten ”utfall av/från 

dokumentation” vilket av författarna inte ansågs inverka på bedömningsresultatet. 

Uttrycket ”utfall av/från dokumentation” innebar en markering för att 

syfte/resultat/diskussion i bedömd artikel belyste omvårdnadsdokumentation som 

orsak till eller resultat av undersökning eller intervention.   Den kvantitativa 

mallen användes även vid bedömning av artiklar med mixad metod. Kvarstående 

artiklar, efter bedömning, bestod av tre stycken kvantitativa, fyra stycken 

kvalitativa och fem stycken mixad design, som analyserades. Dessa tolv artiklar 

ingår i resultatet. 

Analysmetod 

Litteraturöversiktens resultat baseras på manifets innehållsanalys som beskrivs 

enligt Forsberg och Wengström (2008, s.150-151) som ett, för forskaren 

strukturerat och stegvis analysförfarande för att kunna klassificera och 

kategorisera data. Graneheim och Lundman (2004) menar att manifest 

innehållsanalys söker likheter och kopplingar mellan de koder och kategorier som 

framträder.  

Tolv artiklar analyserades (se bilagor 4 och 5). Analysen av samtliga artiklar 

startade med en första läsning, för att sedan gå över i en grundligare läsning. Den 

grundligare läsningen innebar en strävan efter att få en helhetsbild av innehållet. 

En tredje läsning gjordes av artiklarnas resultat. I de kvalitativa 

artiklarna/kvalitativa delarna i mixade artiklar togs sedan meningsenheter ut och i 

de kvantitativa artiklarna togs databärande enheter ut. Textstycken som utefter 

denna litteraturöversikts syfte innehöll relevant information valdes ut som 
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meningsenheter och markerades med överstrykningspenna. Överstrykningarna 

lyfte fram meningsenheterna utan att ta dessa ur sitt sammanhang och för att 

lättare hitta källan vid behov av återblick. Meningsenheterna skrevs in i ett Excel-

dokument på originalspråk (engelska) detta för att undvika att kärnan eller 

essensen inte skulle gå förlorad vid en första översättning. Meningsenheterna 

översattes/kondenserades, kodades och sub-kategoriserades. 

I de kvantitativa artiklarna/kvantitativa delarna av mixade artiklar markerades 

relevant information, så som tabeller, kvantitativa beskrivningar eller statistik som 

databärande enheter och skrevs/klipptes in i ett Excel-dokument även dessa med 

originalspråket kvar enligt ovan. De databärande enheterna översattes och 

utvärderades för att få ett konkret innehåll.  

Slutligen kategoriserades de kvalitativa sub-kategorierna och det kvantitativa 

innehållet i de databärande enheterna. För att behålla referensen till 

originalartikeln märktes alla ”meningsenheter” med originalartikelns nummer (se 

ovan). Analysen av artiklarna resulterade i tre kategorier och nio sub-kategorier 

enligt tabell 2. 

Etiska överväganden 

Av de artiklar som ligger till grund för resultatet har sju stycken erhållit 

godkännande av etisk kommitté, två stycken innehåller klara etiska resonemang. 

Resterande tre artiklar bedömdes efter principerna om autonomi, att göra gott, att 

inte skada och om rättvisa. Dessa etiska principer har i vår mening följts med god 

marginal. Att vara källan trogen har varit grunden för analysen och 

resultatsammanställningen i denna litteraturöversikt vilket har inneburit en strävan 

efter textnära tolkningar och att information inte tagits ur sitt sammanhang. 
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RESULTAT 

Kategorierna presenteras i resultatet som beskrivande rubriker med sub-kategorier 

som förtydligande underrubriker. I de fall citat används är syftet att styrka 

resultatet och ge läsaren möjlighet till en djupare förståelse av innehållet.  

 

Tabell 2    Översikt över kategorier, sub-kategorier och referenser. 
 Kategorier Sub-kategorier 

  En komplett Bilden av patienten 

  bild Dokumentationen som måttstock på vården 

    Stärkt samarbete och god kommunikation 

  Påverkande Ansvar och kompetens 

  omständigheter Förutsättningar som är svåra att påverka 

   Journalföringssystem 

  Förlorad Allt dokumenteras inte 

  helhet Vägen till ord från handling 

    

Omvårdnadsdokumentationen påverkar hela 

vårdkedjan 

 

En komplett bild 

Bilden av patienten 

Ett holistiskt arbetssätt med objektivt synsätt innebär att alla aspekter tas med i 

sjuksköterskans bedömning av en patient och personliga åsikter utelämnas. 

Dokumentation är inte enbart viktigt under pågående vård utan allt som finns 

dokumenterat om en patient, tidigare och nyligen dokumenterat, hjälper till att 

skapa förutsättningar för en helhetsbild. Denna helhetsbild blir komplett genom 

patientens kontinuerliga medverkan och vårdpersonalens observationer 

(Ehrenberg & Birgersson, 2003; Söderhamn & Köhler, 2005).  

 

The patient, the caregivers, the electronic patient record, and the notes on paper 

co-constituted a picture of the patient (Söderhamn & Köhler, 2005 p. 8). 
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Specifik kunskap om patienten presenteras via gemensamma 

dokumentationsjournaler inom hela vårdkedjan. Alla vårdgivare kan i det delade 

journalsystemet ta del av varandras dokumentation. Fokus i omvårdnaden 

underlättas av en komplett dokumentation och ger viktig kunskap om patienten 

(Hurdle, Weir, Roth, Hoffman & Nebeker, 2003; McKenna, Keeney, Glenn & 

Gordon, 2000; Söderhamn & Köhler, 2005). 

Den process som ligger till grund för omvårdnad fungerar inte utan 

omvårdnadsdokumentation. I en undersökning bland sjuksköterskor visade det sig 

att närmare 100 % ansåg att en komplett dokumenterad omvårdnadsprocess var 

grundläggande för en kontinuerlig vård (Thompson, Coates, McConnel & Moles, 

2002). 

Dokumentationen som måttstock på vården  

Sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation är inte bara en informationskälla för 

kunskap om patienten och dennes omvårdnad. Dokumentationen kan även 

avidentifieras och användas för undersökningar. Den genomsnittliga vårdlängden 

kan jämföras mellan avdelningar eller göras om till statistik för 

kostnadsberäkningar. Kvaliteten på den givna vården kan undersökas för att finna 

indikationer på behov av kvalitetsförbättringar. Dessa undersökningar kan även 

användas som signal för behov av internutbildningar. Om sjuksköterskans 

dokumentation inte är fullständig är undersökningar svåra att genomföra 

(Ehrenberg & Birgersson, 2003; Karlsen, 2007; Whyte, 2005). 

Stärkt samarbete och god kommunikation 

En stor del av kommunikationen i vården baseras på omvårdnadsdokumentation. 

Det som sjuksköterskan dokumenterat kan läsas av flera vårdaktörer och stärker 

möjligheten till samarbete över yrkesgränserna (Ehrenberg & Birgersson, 2003; 

Hurdle et al. 2003). 

 

…communication in patient care relies heavily on written reports (Ehrenberg & 

Birgersson, 2003 p. 282).  
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Den kommunikation som dokumentationen kan stärka blir problematisk om 

riktlinjer inte följs eller om språket som används är vagt och abstrakt. Det finns då 

risk för missuppfattningar eller feltolkningar mellan kollegor och andra 

vårdaktörer. Språk och innehåll i journalen är viktigt för en lyckad 

kommunikation (Karlsen, 2007; Kim & Park, 2005).   

 Undersökningar pekar mot att oklara direktiv om dokumentationsrutiner på en 

arbetsplats lätt skapar ett internt nedärvt dokumentationsspråk bland 

sjuksköterskorna som fort utvecklas till något självklart. Det är då lätt hänt att bra 

och objektiv omvårdnadsdokumentation hindras. Samma oklara direktiv 

förhindrar ofta att omvårdnadsprocessen inte dokumenteras i sin helhet 

(Ehrenberg & Birgersson, 2003; Hurdle et al. 2003; Karlsen, 2007). 

 Till exempel, i en granskning av 100 patientjournaler hos patienter med bensår, 

fanns endast en journal där hela omvårdnadsprocessen kunde följas utan luckor i 

dokumentationen. Möjligheterna att följa processerna bakåt var starkt begränsade 

(Ehrenberg & Birgersson, 2003). 

Påverkande omständigheter 

Ansvar och kompetens 

Omvårdnadsdokumentation kräver olika typer av kunskap hos sjuksköterskan. 

Elektronisk dokumentation kräver en viss datavana. Språket som används måste 

vara tillfredställande (Ehrenberg & Birgersson, 2003; Söderhamn & Köhler, 

2005). Grammatiska fel och stavfel förekommer och kan kanske förklaras med att 

sjuksköterskan inte har, eller tar sig tid att läsa igenom det de skrivit (Whyte, 

2005). Dokumentationens uppgift att agera som informationsbas, kräver ett 

objektivt och konkret språk. Långdragna och onödiga beskrivningar är ett problem 

som leder till jobbig och svårläst omvårdnadsdokumentation. Sjuksköterskan 

måste också förstå meningen med att använda sökorden på rätt sätt, det underlättar 

själva dokumentationen. Om sökorden används inkonsekvent kan sökningen av 
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information i patientjournalen försvåras avsevärt (Karlsen, 2007; Söderhamn & 

Köhler, 2005).  

 

The structure and its keywords could be helpful when the nurses read the record 

(Söderhamn & Köhler, 2005, p. 8). 

 

Att dokumentera hela omvårdnadsprocessen kräver att sjuksköterskor har kunskap 

i att utvärdera omvårdnadsåtgärder. Att kunna använda olika hjälpmedel, som till 

exempel visuella smärtskalor, underlättar beskrivning av smärtan och minskar 

risken för feltolkningar för den som läser det dokumenterade. I samtal med 

patienten behöver sköterskan självinsikt och kunskap om maktförhållanden. 

Patienten måste kunna känna förtroende för sjuksköterskan för att våga utlämna 

viktig information som annars lätt går förlorad. Förståelse för lagstiftningen som 

ligger till grund för och styr dokumentationen är också nödvändigt (Söderhamn & 

Köhler, 2005; Whyte, 2005). 

 

Deficiencies were also observed as to the comprehensiveness of recording in 

accordance with legal demands (Ehrenberg & Birgersson, 2003, p. 282).   

 

 På en intensivvårdsavdelning för barn, där sjuksköterskan använde manuell 

dokumentation innehöll en majoritet av dokumentationen olagliga ändringar i 

texten, till exempel användning av Tippex eller text som strukits över till 

oigenkännlighet, och knappt hälften saknade inskrivningsdatum (Ehrenberg & 

Birgersson, 2003). 

Förutsättningar som är svåra att påverka 

Skyldigheten att dokumentera alla delar i omvårdnadsprocessen gör att 

omvårdnadsdokumentation blir tidskrävande. Tidsbrist tvingar sjuksköterskan till 

prioriteringar i sina arbetsuppgifter. Undersökningar visar att detta ofta leder till 

att utvärderingar och åtgärder inte dokumenteras eller att patientens egna resurser 
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inte hinner utvärderas. Dessa delar lämnas tomma eller dokumenteras bristfälligt 

(McKenna et al. 2000; Söderhamn & Köhler, 2005).  

Vikarier är en viktig resurs för så gott som alla vårdinrättningar. Denna tillfälliga 

personalgrupp är dock ofta ovana arbetsordning och rutiner och behöver mer tid 

än ordinarie personal för att utföra samma arbetsuppgifter inklusive att 

dokumentera (Sexton, Chan, Elliott, Stuart, Jayasuriya & Crookes, 2004). 

 

The chronic shortage of nurses may mean that nurses have to prioritize care on a 

shift-by-shift basis…Tasks being neglected or omitted may include updating 

patients' care plans…The nursing shortage may have resulted in 'casual' nurses 

being utilized when necessary. (Sexton et al. 2004, p. 41).   

 

Den elektroniska dokumentationen kräver tillgång till datorer som ofta är 

begränsade i antal. Dessutom är många sjuksköterskor beroende av samma dator 

vilket skapar väntetid som byggs på av in- och utloggningar (Karlsen, 2007; Kim 

& Park, 2005; Sexton et al. 2004; Söderhamn & Köhler, 2005). Knappt hälften av 

sjuksköterskorna menade att tiden inte var tillräcklig för att dokumentera på ett 

noggrant och fullständigt sätt (Kim & Park, 2005).  

Journalföringssystem 

Omvårdnadsdokumentation sker i huvudsak i två medier, elektronisk, via data 

eller manuellt, via handskriven pappersdokumentation. Elektronisk 

dokumentation uppvisar ofta problem med strukturen på programvaran. Den är 

allmänt anpassad och kräver samarbete mellan användare och programutvecklare 

för att effektiviseras (Green & Thomas, 2008; Söderhamn & Köhler, 2005). En 

klar fördel med elektronisk dokumentation är de moment som sker automatiskt, 

till exempel inskrivningsdatum och signering. Olagliga ändringar i texten blir 

också svårare, sparad data i elektroniska system går inte att radera. Sjuksköterskor 

ansåg att det var svårt att uppnå ett helhetsintryck av patienten med datajournaler 

och små men viktiga detaljer var lätta att missa (Green & Thomas, 2008; Whyte, 

2005). Om sjuksköterskorna skrev journaler manuellt blev dokumentationen mer 
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noggrant utförd gällande anamneser och omvårdnadsåtgärder. Nackdelar med 

handskriven dokumentation var tiden som krävdes och disciplinen, att vara 

detaljerad men konkret, signera och skriva datum (Thompson et al. 2002; Whyte, 

2005). Av 545 tillfrågade sjuksköterskorna ansåg över hälften att elektronisk 

dokumentation var effektiv och gav mer tid till patientkontakt. Motsvarande siffra 

för manuella system var 26.1 % (Thompson et al. 2002). Till manuell 

dokumentation hör även sjuksköterskans personliga lappar/anteckningar som gav 

utrymme för egna formuleringar och funderingar. Detta utan att sjuksköterskan 

behövde bryta sekretessen och dessutom var de lättare att bära med sig (Hardey, 

Payne & Coleman, 2000; Thompson et al. 2002).  

 

Scraps represent a strategy used to create a space in which to define and organize 

nursing knowledge. This contrasts with the constrained space in handovers and 

other sources of information that provide few opportunities for nurses to move 

beyond a medicalized discourse (Hardey et al. 2000. p. 212)               

  (“Scraps” översätts i resultatet till “personliga lappar/anteckningar”. Författarnas inlägg). 

 

Sjuksköterskors anteckningar gjorda på lappar kunde sedan formuleras om och 

dokumenteras officiellt. Men en risk fanns att informationen på den egna lappen 

inte fördes vidare in i det delade journalsystemet (Söderhamn & Köhler, 2005).  

 

Förlorad helhet 

Allt dokumenteras inte 

Förlust av information är ett uppenbart problem vid bristande dokumentation. 

Sådana brister försvårar sjuksköterskornas kontroll över omvårdnadsprocessen 

och utvärdering av den dagliga vården (Ehrenberg & Birgersson, 2003; Hurdle et 

al. 2003; Kim & Park, 2005; Thompson et al. 2002). Figur 1 visar resultatet av en 

granskning av patientjournaler baserad på omvårdnadsprocessens olika delar. 

Status och åtgärder var väl dokumenterade. Omvårdnadsdiagnos och 
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omvårdnadsmål var knappt representerade i dokumentationen (Ehrenberg & 

Birgersson, 2003, p. 282).  

 

 

 

 

 

 

 

Vägen till ord från handling 

Ett problem för sjuksköterskorna var att muntliga överrapporteringar 

dokumenterades bristfälligt eller inte alls i patientjournalerna (Lamond, 2000). En 

uppfattning bland sjuksköterskor som framkom var att det inte var nödvändigt att 

uppdatera dokumentationen med det som ändå skulle överrapporteras vid 

skiftbytet (Sexton et al. 2004). Denna uppfattning motbevisas av att även 

överrapporteringen blir bristfällig om dokumentationen inte är uppdaterad 

(Lamond, 2000). De brister som fanns i dokumentationen kunde inte heller 

kompenseras av muntlig rapportering (Sexton et al. 2004). 

Omvårdnadsdokumentationen påverkar hela vårdkedjan 

Sjuksköterskor fick ibland kommentarer från läkarna angående 

omvårdnadsdokumentationen. En del av läkarna uttalade att 

omvårdnadsdokumentationen var bristfällig eller otydlig och svår att använda sig 

av (Thompson et al. 2002). De ansåg också att kontinuiteten och patientsäkerheten 

kunde påverkas negativt om dokumentationen var bristfällig. Läkarna 

Figur 1  Dokumentation av omvårdnadsprocessen (n = 264). 
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kommenterade att ofullständiga journaler hindrade förståelsen för helheten som är 

grunden för god omvårdnad (Karlsen, 2007; Kim & Park, 2005).  

 

Physicians were dependent upon nurses to not only provide safe and effective 

patient care but physicians also required nursing-generated patient data to make 

appropriate medical judgments. Physicians viewed detailed assessments and well-

described interventions of nurses as critical to their ability to affectively practice 

medicine (Green & Thomas, 2008, p. 227). 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa erfarenheter och upplevelser av 

sjuksköterskans dokumentation. ”Varför dokumenterar sjuksköterskan?” var den 

inledande frågeställningen. Resultatet visar på flera anledningar. Primärt är 

dokumentationen ett underlag för omvårdnadsprocessen och stimulerar samarbetet 

och informationsöverföring mellan alla som jobbar med och omkring en patient. 

Sekundärt används det dokumenterade i arbetet med att förbättra vårdkvaliteten 

över lag och för ekonomiska utvärderingar. Förutsättningarna som påverkar 

dokumentationen, som var studiens andra frågeställning, visade sig vara 

sjuksköterskans tekniska och språkliga kunskapsnivå samt förståelsen omkring 

planerade och utförda omvårdnadsåtgärder. Konsekvenser vid brister i 

dokumentationen var den sista frågeställningen. I resultatet framkom i huvudsak 

brister med att allt inte dokumenteras och detta innebar att viktig information 

kunde gå förlorad . 

Omvårdnadsdokumentation ser vi som en kedja där varje länk motsvarar en del i 

omvårdnadsprocessen. Kedjans styrka ligger i helheten och kedjans förmåga att 

styrka omvårdanden kring patienten ligger i materialet det vill säga innehållet i 

dokumentationen. Frank-Stromborg och Christensen (2001) konstaterar att det är 

varje sjuksköterskas skyldighet att ge sin patient bästa möjliga vård, vilket de 

menar innebär en korrekt omvårdnadsdokumentation. 

 Vårt resultat visar att sjuksköterskan måste ha ett holistiskt synsätt gentemot 

patienten och se patienten ur flera perspektiv. Därför anser vi att den korrekta 
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dokumentationen är grundläggande för att få en helhetsbild av patienten och 

kunna fullfölja omvårdnadsprocessen. 

 Goda kunskaper om dokumentationens delar är en styrka som hjälper 

sjuksköterskan att planera och utföra bra omvårdnad. Om sjuksköterskan skall 

kunna stärka sitt omvårdnadsarbete, med det skrivna i journalerna krävs tillit till 

kollegornas förmåga och kunskap i dokumentation. Gissningar eller omtolkningar 

av det som står skrivet kan få konsekvenser för patienten. Det är därför oroande 

att vårt resultat visar brister i dokumentationen när innehållet sätts under luppen.   

McGeehan (2007) konstaterar att omvårdnadsåtgärder skall föras in i journalerna 

direkt. Detta konstaterande har vi svårt att motsäga, både utifrån lagstiftning och 

patientsäkerhet. I resultatet framkom dock att sjuksköterskorna skriver personligt 

utformade lappar och anteckningar. Vi tror att dessa kan bidra till att stärka 

dokumentationen och stimulera länken mellan handling och det officiella 

dokumenterandet. Legitimiteten av dessa personliga anteckningar kan naturligtvis 

inte likställas med dokumentation, men är ett hjälpmedel. Friheten att använda 

subjektivitet i sina anteckningar skulle kunna leda till att det dokumenterade blir 

mer genomtänkt. Det som sker i tanken måste omformuleras innan det översätts i 

text. Objektiviteten i det dokumenterade, anser vi, måste synas och synliggöra en 

omvårdnad som är åtskild från det subjektiva resonemanget.  

Det som utförts eller planeras att utföras, av en sjuksköterska måste 

ofrånkomligen dokumenteras enligt oss. Det ena blir inte komplett utan det andra 

och inget av momenten, att utföra och att dokumentera, kan prioriteras bort. Den 

tidsbrist som framkom i vår resultatdel är, i vår mening, därför inte en godtagbar 

anledning till att dokumentationen inte utförs. McGeehan, (2007) styrker detta 

med konstaterandet att tid ska alltid undanvaras för att hålla journalerna 

uppdaterade och korrekta.  

Lagstiftning är ofta tolkbar och abstrakt i sin utformning, men vi finner att när det 

gäller dokumentationsplikten går det inte att ta miste på kraven som ställs. I SFS 

(2008:355 3kap 6§) står att läsa: Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en 

patientjournal alltid innehålla: 1. Uppgift om patientens identitet. 2. Väsentliga 

uppgifter om bakgrunden till vården. 3. Uppgift om ställd diagnos och anledning 
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till mera betydande åtgärder. 4. Väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade 

åtgärder. 5. Uppgift om den information som lämnats till patienten och om de 

ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om 

möjligheten till förnyad medicinsk bedömning.  

Att delar av dokumentationen saknas är om det dras till sin spets i våra ögon alltså 

ett lagbrott. Det är svårt att se legitima orsaker till bristande dokumentation. 

För oss innebar det ett nytänkande att se omvårdnadsdokumentationen och det 

journalförda som mer än bara grundläggande för omvårdnaden. Att kvantifiera 

och sammanställa patientjournaldata och använda detta i arbetet med att utveckla 

och kvalitetsvärdera den vård som erbjuds ger en extra dimension till vikten av 

dokumentationen. McGeehan (2007) fann att ur ett fortsatt kvalitetsförbättrande 

perspektiv, vägde dokumentationen tungt i sjuksköterskans arbetsroll. 

Dokumentationen, menar han, ska reflektera standarden på den givna 

omvårdnaden. 

De kunskaper som i, resultatet framkom, krävs för en tillfredsställande 

omvårdnadsdokumentation är, enligt oss, inte svåra att införskaffa. Arbetsgivaren 

är skyldig att erbjuda fortbildning och sjuksköterskan själv har genom valet av 

yrke förbundit sig att kontinuerligt uppdatera sina kunskaper. Vi har funnit att 

synen på ändamålet med omvårdnadsdokumentationen är det som styr hur bra 

dokumentationen blir. Om sjuksköterskan arbetar med dokumentationen utifrån 

ett individbaserat tankesätt och har förståelse för och kunskap om teorierna bakom 

omvårdnadsbegreppen så är förutsättningarna för att ge en korrekt helhetsbild av 

patienten som störst. Kärkkäinen & Eriksson (2005) talar om att förmågan att 

kunna dokumentera på ett bra sätt grundar sig på teoretisk kunskap om de koncept 

som dokumentationen baserar sig på. Om dokumentationen baseras på ett 

uppgiftsorienterat arbetssätt, det vill säga, utförs bara för att det ska göras utan 

eftertanke, så kommer den bli ytlig och intetsägande. Den sanna bilden av 

patienten och omvårdnaden kommer att förbli dold (Kärkkäinen & Eriksson, 

2005).  
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METODDISKUSSION 

För att värdera vårt resultat och kvaliteten på de sökningar av artiklar som vi gjort 

så är det viktigt att framhålla att syftet inte var att göra en systematisk 

litteraturöversikt. Inför databassökningarna och valet av sökord gjorde författarna 

ett antal testsökningar av artiklar. Testsökningarna gick i huvudsak ut på två 

saker. För det första att finna relevanta MeSH-termer som svarade emot 

intresseområdet. För det andra att hitta optimala sökordskombinationer. Målet var 

att varje sökning skulle vara så unik som möjligt i träffarna, att samma artiklar i 

största mån inte skulle återfinnas i flera sökresultat samt att så många irrelevanta 

artiklar som möjligt skulle uteslutas. Sju sökord i fyra kombinationer framträdde 

och användes i två databaser. Det relativt låga antalet artiklar som sökningarna 

gav kan indikera att relevant data uteblev. Författarna gjorde här bedömningen att 

de använda sökordens relevans tillsammans med litteraturöversiktens allmänna 

inriktning legitimerade sökningarnas resultat. Endast engelska artiklar har använts 

då inga svenska påträffades. Övriga språk valdes bort, även här finns risk att data 

gick förlorad. Valet att begränsa sökningarna med artiklar publicerade det senaste 

tio åren kan vid en första anblick tyckas riskabelt även det ur 

begränsningssynpunkt. Det valda intresseområdet har längre historia än så och 

sannolikt även forskningen inom detsamma. Här gjorde författarna övervägandet 

att resultatet i denna litteraturöversikt skulle baseras på aktuell forskning inom ett 

område som hela tiden utvecklas och förändras. Den största risken för dataförlust 

var troligen valet att exkludera artiklar som ej var kostnadsfria. En närmare 

granskning av dessa artiklars abstrakt visade dock på en sannolik minimal 

inverkan på resultatet. Författarna valde att analysera de funna och utvalda 

artiklarna med manifest innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004). 

Innehållsanalysen var från början en metod att analysera kvantitativ data, varför vi 

valde att även söka kategorier i de kvantitativa delarna av de funna artiklarna 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s.159). En fördel med innehållsanalysen var 

att kategorierna framkom successivt och en helhetsbild uppstod. I detta fans en 

risk att vår egna förförståelse och kunskap format eller färgat tolkningen av 

informationen som lett fram till kategorierna. Under analysen av artiklarna som 

ligger till grund för denna studie har vår kunskap om dokumentation stegvis ökat. 
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Detta påverkade antagligen analysförfarandet eftersom kunskap från förgående 

analys tas med in i nästa.   

SLUTSATS 

Det är uppenbart att omvårdnadsdokumentationen måste utvecklas och förbättras.  

Förändringar måste inte ske som omvälvande totala omstruktureringar som styrs 

från sjukhusorganisationers ledning. Sjuksköterskors eget ansvar väger tungt. 

Sjuksköterskor måste våga kritisera andras och diskutera sin egen dokumentation 

och förstå att hon/han själv är ansvarig för det hon/han dokumenterat. Den som 

signerar en anteckning måste kunna stå till svars för och motivera det signerade. 

Det är farligt att ta efter andras sätt att dokumentera utan att tänka efter före. 

 Denna litteraturöversikt har gett svar som leder till fler frågor. Motsvarande 

litteraturöversikter för att belysa omvårdnadsdokumentationen ytterligare skulle 

kunna vara: sjuksköterskans tankar inför omvårdnadsdokumentationen, -vem 

dokumenterar hon/han för? –hur ser hon/han på kollegors dokumentation? Och -

hur funderar hon/han kring tidsåtgången för dokumentationen?  
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Elektroniska referenser 

 

(URL 1) 

Wikipedia (2001) 
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(URL 2) 

Nationalencyklopedin (2000) 

http://www.ne.se.proxybib.miun.se/1%C3%A5ng/dokumentation/155134 
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Artikelöversikt      Bilaga 1 

Författare, årtal, 

land. 

Studiens syfte Design/ansats Deltagare/urval Analysmetod Huvudresultat Artikelnummer / 

Studiedesignkvalitet 

Ehrenberg, 

Birgersson. 2003. 

Sverige 

 

 

Att jämföra befintlig 

omvårdnadsdokumentati

on med kliniska riktlinjer 

vid bensår. 
Kvantitativ 

Omvårdnadsregister för 100 

patienter samlades in under 

28 månader. 
Korrelationsanalys av 

data på 

nominalskalenivå. 

Trots klara riktlinjer vid 

dokumentation av bensårs patienter 

visade omvårdnadsdokumentationen 

stora brister i omvårdnadsprocessen. 

Denna brist förväntas ha en stor 

påverkan på kontinuiteten och 

kvaliteten på patientvård. 

04:14 

 

grad I 

Green, Thomas. 

2008. USA 

 

 

Syftet var att undersöka 

samarbetet mellan läkare 

och sjuksköterskor 

genom den elektroniska 

medicin journalen. Ett 

fokus ligger på läkares 

upplevelse av 

sjuksköterskans 

dokumentation. 

Mixad.  

37 läkare deltog och en 

ledande sjuksköterska. 

Frågeformulär användes 

med både ja och nej frågor 

samt narrativa frågor.  Innehållsanalys samt 

statistiska beräkningar 

Läkare önskar större klarhet och 

ytterligare information i 

omvårdnadsdokumentationen. 

Berättande 

omvårdnadssammanställningar är 

ovärderliga referenser som hjälper 

den medicinska behandlingens 

fortskridning.  

05:01 

 

grad I 

Hardey, Payne, 

Coleman. 2000. 

England  

 

 

Syftet var att beskriva 

hur sjuksköterskor 

kommunicerar och 

definierar informationen 

om patienterna och deras 

vårdplan.  

Kvalitativ 

etnografisk 

studie 

Data från fem geriatriska 

akutavdelningar på ett 

länssjukhus samt 23 

inspelade 

överrapporteringar och 34 

semistrukturerade 

intervjuer. Observationer 

gjordes också. 

Grounded theory. 

Personliga anteckningar/lappar ger 

möjlighet att använda personligt 

språkbruk/definitioner. Lapparna kan 

fungera som check-listor och som bas 

vid överrapportering och 

dokumentation. 

04:21 

 

grad I 
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 Hurdle, Weir, Roth, 

Hoffman, Nebeker. 

2003. USA 

Syftet var att utifrån 

världens största och mest 

utvecklade 

patientdokumentationssy

stem, framtaget av 

Krigsveteranernas 

hälsonämnd, söka, 

utvärdera och jämföra 

data gällande 

läkemedelsincidenter och 

utifrån framkommen 

data förekomst och 

dokumentationsrutiner 

om fenomenet. 

Mixad.  

Samtliga patientjournaler 

för 2306 patienter, både 

inneliggande patienter och 

vård i hemmet, 

dokumenterade under 20 

veckor under slutet av 2000, 

totalt 6100 patientdagar. Innehållsanalys/ 

korrelationsanalys 

Resultatet visar att den datorstyrda 

dokumentationen som alla 

vårdinstanser har tillgång till inte 

alltid är det självklara stället att 

dokumentera läkemedelsincidenter. 

Istället görs ibland 

avvikelserapporter, egna 

minnesanteckningar eller 

anteckningar i läkemedelsjournalerna. 

Problemet är då att viktig information 

inte kommer till kännedom för de 

som söker informationen i 

datajournalerna. 

10:30 

 

grad I 

Karlsen. 2007. 

Norge 

Efter begäran från en 

psykiatrisk 

akutavdelning i norra 

Norge, om hjälp att 

omstrukturera och 

förbättra avdelningens 

omvårdnadsdokumentati

on, som svar på ökade 

nationella krav och 

riktlinjer, gör författaren 

en kritisk analys av 

befintlig dokumentation 

utifrån nationella och 

internationella standarder 

Kvalitativ 

32 patientjournaler från en 

psykiatri avd. 

Kritisk diskursanalys 

Analysen av Dokumentationen visade 

på stora brister. Både det som skrivits 

och det som utelämnats gav utrymme 

för många förbättringar. Den 

patientfokuserade 

omvårdnadsdokumentationen fick 

möjlighet att ta över rollen och de 

förändringar författaren, tillsammans 

med personalen integrerade på 

avdelningen har visar stor förbättring 

i dokumentationen. 

11:11 

 

grad I 

Kim, Park. 2005. 

Korea 

Syftet var att analysera 

narrativ 

sjuksköterskedokumentat

ion gällande hjärtkirurg 

patienter med fokus på 

utvärdering av åtgärder.  

Mixad.  

Omvårdnadsjournaler från 

46 patienter insamlad under 

518 vårddagar från 1:a 

november till 30:e 

november 2002. 30 

sjuksköterskor fick svara på 

ett strukturerat 

frågeformulär. 

Innehållsanalys 

 Omvårdnadsdokumentationen 

dokumenteras inte lika ofta som 

sjuksköterskorna tror.  Största 

anledningen till detta var bristande tid 

och kunskap. 

08:06 

 

grad II  
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Lamond. 2000. 

Scotland 

En undersökning om den 

muntliga informations-

överföringens roll för 

sjuksköterskans förmåga 

att dokumentera och 

planera vården av 

patienten samt vad som 

skiljer verbal och skriven 

information. 

Mixad.  

Omvårdnadsjournaler, 

medicinska journaler och 

inspelade 

överrapporteringar gällande 

60 patienter på två 

regionsjukhus analyseras 

och jämförs. 

Innehållsanalys/ 

korrelationsanalys. 

Omvårdnadsdokumentationen styr 

inte helt struktur, ordval och innehåll 

i den verbala rapporteringen. Istället 

används under överrapporteringar ett 

generellt språk med universella 

uttryck som mera fritt beskriver 

patienten och dess tillstånd. 

10:38 

 

grad I 

McKenna, Keeney, 

Glenn, Gordon. 

2000. Nordirland. 

Syftet var att analysera 

alla utskrivningsrutiner 

och procedurer som 

användes på ett sjukhus 

på norra Irland samt 

utforma ett enhetligt 

utskrivningssystem 

baserat på resultatet. 

Mixad.  

Semistrukturerade 

intervjuer spelades in med 

115 sjukhusanställda 

sjuksköterskor samt 73 

kommunanställda 

distriktssköterskor. 

Respektive yrkesgrupp fick 

också svara på ett 

strukturerat frågeformulär. 

innehållsanalys/ 

undersökande studie 

Resultatet visar på behovet av en 

standardisering av 

utskrivningsrutinerna och en bredare 

bild för sjuksköterskor om olika 

vårdgivares roll i vårdkedjan. 

Resultaten visar också på bristande 

kvalitet i kommunikationen mellan 

sköterskor på sjukhus och kommunalt 

anställda distriktssköterskor.  

04:22 

 

grad I 

Sexton, Chan,  Dip, 

Elliott, Stuart, 

Jayasuriya, Crookes. 

2004. Austarlien 

Att jämföra den verbala 

överrapportringen med 

dokumenterade 

omvårdnadsjournaler. 

Mixad.  

23 st muntliga 

överrapporteringar spelades 

in och analyserades.  

Systematisk 

innehållsanalys/ 

korrelationsanalys. 

För mycket tid spenderas vid den 

muntliga rapporteringen vid 

skiftbyten. Endast 6% av 

informationen är adekvat och värd att 

dokumentera i 

omvårdnadsjournalerna. Om 

dokumentationen var tillräcklig och 

precis så skulle 

överrapporteringstiden minskas.  

 

 

 

            10:29 

 

grad I 

Sid 3 av 4 
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Söderhamn, Köhler. 

2005. Sverige 

Syftet var att belysa 

meningen med att 

använda datastyrda 

patientjournaler i 

omvårdnad utifrån 

berättelser av en grupp 

sjuksköterskor på en 

stroke-enhet. 

Kvalitativ  

Ett bekvämlighetsurval av 

fem sjuksköterskor valdes 

ut från en stroke-enhet i 

västra Sverige. 
Fenomenologisk 

hermeneutisk  

Studien belyser vikten av datastyrda 

patientjournaler i omvårdnaden. 

Resultatet visar också att journalerna 

hjälper till att hålla fokus på uppgifter 

och problem i patientvården. 

Sammanlagt framkommer att 

elektroniska patientjournaler 

underlättar och stödjer omvårdnaden i 

ett bredare perspektiv.  

04:11 

 

grad I 

Thompson, Coates, 

Mcconnell , Moles. 

2002. Nordirland 

Att undersöka hur 

diabetessjuksköterskor 

dokumenterar 

patientvård, för att få 

grundläggande 

information om 

pågående 

dokumentationsrutiner. Kvantitativ 

902 namn och adresser 

valdes ut ur ett register över 

diabetessjuksköterskor. 

Utav dessa 902 namn så 

skickades det ut 50 stycken 

frågeformulär för att starta 

upp urvalet. Resterande 852 

skickades ut till återstående 

deltagare. Totalt, räknat 

med bortfall så vart 545 

stycken frågeformulär 

ifyllda korrekt och 

analyserade av forskarna.  

Statistiska uträkningar i 

SPSS 

Dryga hälften av deltagarna använde 

sig utav en yrkesspecifik handskriven 

dokumentation. Den övervägande 

majoriteten av diabetessköterskor 

menade på att en bra dokumentation 

var essentiell för en "kontinuerlig 

vård", men många ansåg sina 

dokumentationssystem som 

bristfälliga. 

04:19 

 

grad I 

Whyte. 2005. 

England 

Att jämföra och granska 

handskriven 

dokumentation på en 

barnavdelning med 

dataskriven 

dokumentation på en 

intensivvårdsavdelning.  
Mixad.  

25 patientjournaler från 

varje avdelning. Journalerna 

valdes ut konsekutivt på 

samma veckodag under en 

tre veckors period. 

Journalerna analyserades 

sedan med en 

granskningsmodell. 

Granskningsanalys 

Både den handskrivna 

dokumentationen och den dataskrivna 

var under standard. Det finns negativa 

aspekter hos båda 

dokumentationsmodellerna, men den 

dataskrivna dokumentationen kan 

kompensera vissa misstag då viss 

information förs in per automatik. 

Sköterskor behöver regelbunden 

träning för att underhålla sina 

dokumentationskunskaper. 

10:20 
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Bedömningsmall för studier med kvantitativ/mixad metod 

  Inför C-uppsats. Lars Persson & Pernilla Liljekvist      

Titel:             

              

Författare:      Art nr:   

              

  
Poängsättning 0 1 2 3 

Grad 

  
Abstrakt (Syfte, Metod, resultat = 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

  

  Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven   

  Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt   

  M e t o d           

  Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant     

  Metodbeskr.(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig  Medel Utförlig   

  Utfall av/från dokumentation Ej undersökt Undersökt       

  Urval (ant, beskr, representativitet) Ej acceptabel  Låg Medel God   

  Bortfall Ej angivet > 20 % 5 – 20 % < 5 %   

  

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/ja 

Nej     

  

  Etiska aspekter Ej angivna Angivna       

  R e s u l t a t           

  Frågeställning besvarad Nej Ja       

  

Resultatbeskrivning (redovisning, kodning 

etc.)  

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

  

  

Statistisk analys (Beräkningar, metoder, 

signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra   

  

  
Confunders Ej kontrollerat Kontrollerat     

  

  Tolkning av resultat Ej acceptabel Låg Medel God   

  D i s k u s s i o n           

  Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig   

  
Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg  God   

  

  Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg  Medel God   

  Slutsatser           

  

Överensstämmelse med resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

  

  Ogrundade slutsatser Finns Saknas       

  Total poäng (max 45) p p p p   

  Grad I 80%   %   

  Grad II 70%   Grad   

  Grad III 60%         

       

 

Granskad av:_________________________________________datum:________________________ 
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Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod           

  Inför C-uppsats. Lars Persson & Pernilla Liljekvist      

Titel:             

              

Författare:      Art nr:   

              

  Poängsättning 0 1 2 3 Grad 

  Abstrakt (Syfte, Metod, resultat = 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga   

  Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven   

  Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt   

  M e t o d           

  Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant     

  Metodbeskr.(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig  Medel Utförlig   

  Utfall av/från dokumentation Ej undersökt Undersökt       

  Triangulering Saknas Finns       

  Urval (ant, beskr, representativitet) Ej acceptabel  Låg Medel God   

  Bortfall Ej angivet > 20 % 5 – 20 % < 5 %   

  

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/ja 

Nej     

  

  Kvalitet på analysmetod Saknas Låg  Medel Hög   

  Etiska aspekter Ej angivna Angivna       

  R e s u l t a t           

  Frågeställning besvarad Nej Ja       

  

Resultatbeskrivning (redovisning, kodning 

etc.)  

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

  

  Tolkning av resultatet (citat, kod, teori etc.)  Ej acceptabel Låg Medel God   

  D i s k u s s i o n           

  Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig   

  Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg  God     

  Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg  Medel God   

  Slutsatser           

  

Överensstämmelse med resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

  

  Ogrundade slutsatser Finns Saknas       

  
Total poäng (max 46) p p p p 

  

  
Grad I 80%   % 

  

  
Grad II 70%   Grad 

  

  Grad III 60%         

       

 Granskad av:_________________________________________datum:________________________ 

Bilaga 3 
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 Analys av kvalitativa data     

Art nr Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

04:11 

The EPR was found to be a tool for 

comunicating with other professionals 

about the care of the patients 

Elektroniska patientregister är ett 

kommunikationsredskap 

~Elektroniska pat. register  

~Kommunikationsredskap 

Stärkt samarbete och god 

kommunikation 
En komplett bild 

04:11 

…they found that there were not a 

sufficient number of functioning computers 

in the ward…A limiting factor in the work 

with the EPRs was that logging in and out 

sometimes caused troubles.  

För få datorer och tidskrävande in- och 

utloggningar är ett problem. 

~Få datorer                        

~Tidskrävande extraarbete 

Förutsättningar som är svåra 

att påverka 

Påverkande 

omständigheter 

08:06 

...nurses agreed that they documented 

nursing assessments, actions, and outcomes 

in education and emotional care poorly, 

even though they considered these areas 

important. 

Trots vikten av att dokumentera under 

Kunskap och Psykosocialt är 

Dokumentationen om Problem, 

utvärdering och åtgärd bristfällig i 

dessa områden. 

~Viktig dokumentation    

~Bristfällig 
Allt dokumenteras inte Förlorad helhet 

11:11 

. The private nursing plans show us how 

important it is to be concrete and 

behaviourally oriented in the formulation 

of problems, goals and measures. 

Vikten av att vara konkret och 

ämnestrogen i problem, målsättning 

och åtgärdsformuleringar syns tydligt i 

omvårdnadsplanen. 

~Konkret språk                 

~Tydlighet                

~Ämnestrogen 

Ansvar och kompetens En komplett bild 

11:11 

Several of the nursing plans show signs of 

inaccuracies. The most common examples 

are that the nurses are too abstract when 

they formulate goals and measures. One 

example is the following goal formulation: 

'Stabilization of mental condition'. This is a 

too abstract way of formulating a goal. It 

also becomes difficult to know what to do 

when 'Treatment of psychosis' is stated in 

the section for actions. Incomplete and 

vague nursing plans cause equally vague 

reports. Such a way of formulating goals 

does not satisfy formal quality 

requirements.  

Ofärdiga och vaga vårdplaner 

resulterar i abstrakta ordval och 

meningsbyggnader i rapportbladen, 

som i sin tur skapar svårigheter för den 

som skall tolka vad som står. Denna 

typ av dokumentationsproblem svarar 

inte till uppställda krav. 

~bristande dokumentation  

~bristand språkbruk                        

~personlig tolkning                         

       Ansvar och kompetens  En komplett bild 

Bilaga 4 
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 Analys av kvantitativa data   

art.nr Databärande enhet Innehåll Kategori 

10:20 

...the 25 PICU (Pediatric intensive care unit) nursing records 

were filed in chronological order, in the correct file, and most of 

them contained a summary of the patient's past medical history. 

However: * 40 per cent did not have a clear date on which the 

care plan commenced                * 92 per cent contained an 

illegal alteration                                     * All records contained 

meaningless phrases      

Den handskrivna omvårdnadsdokumentationen på barnintensiven brast i att 40% 

saknade inskrivningsdatum, 90% innehöll olagliga ändringar och samtliga 

innehöll oviktiga fraser. 

En komplett bild  

04:19 

Patient education was recorded routinely in the two manual 

systems but in only 72.9% of the computerized systems (v( 2)= 

72.6, d.f. = 2, P < 0.01) 

patientundervisning dokumenterades så gott som alltid i de manuella 

dokumentationssystemen men endast i 72,9% av de datorstyrda. 

Påverkande 

omständigheter 

08:06 

The largest proportion of nurses commented that they needed 

more time to make a quality recording in order to improve 

nursing outcome recording (42.9%), which was followed by 

increasing nurses’ awareness of the need for nursing outcome 

evaluation (20.0%), education about the evaluation method 

(17.1%), and nursing outcome recording in general (17.1%). 

Tid för dokumentation och kunskap i hur utvärdering av åtgärd skall utföras 

saknas. 

Förutsättningar som är 

svåra att påverka 

04:19 

Whilst all situations can potentially cause problems, the most 

commonly cited were information not documented 

properly/shared (30.7%), referrals/discharges/admissions 

(23.4%) and treatment changes/diagnosis (19.0%). 

Alla dokumentationssituationer kan skapa problem men de allra vanligaste 

situationerna var: bristande dokumenterad information 30.7% , 

remisser/utskrivningar/inskrivningar 23.4% och ändringar i 

behandling/diagnoser 19%. 

Förlorad helhet 

04:14 

It is well known that nutritive substances are necassary for 

wound healing. From this perspective it is noteable that only 

four (of 100) records contained information on the nutritional 

status of the patient. 

Endast fyra av 100 omvårdnadsjournaler, som beskrev bensår, talade om 

patientens nutrition. Detta trots att god nutrition är viktigt för sårläkning. 
Förlorad helhet 

10:30 

By way of comparison, the EMR-based study found 406 ADEs 

in the same set of charts. Of those, 109 overlapped the nursing 

bedside narratives, while 186 were novel. That means that the 

overall ADE incidence would have risen by 31% if the bedside 

narratives had been included. 

406 läkemedelsincidenter hittades under perioden i den elektroniska 

omvårdnadsdokumentationen. Ytterligare 186 fall hittades genom att granska 

anteckningsblock och egna anteckningar. 

Förlorad helhet 

Bilaga 5 
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