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Sammanfattning    

 

Att dokumentera omvårdnad på ett omsorgsfullt sätt har en avgörande betydelse för 

omvårdnadens kvalitet, för utveckling av omvårdnad samt är en grund för 

kvalitetsutveckling inom omvårdnad. Det är sjuksköterskans skyldighet att föra en 

patientjournal, vilken ska innehålla observation, bedömning (omvårdnadsanamnes, 

status, mål), omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsordination, planering, genomförande 

och utvärdering av patientens omvårdnad. Omvårdnadsdokumentationen ska främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Den bör också garantera 

att patientens värdighet inte i något avseende kränks. Genom att sjuksköterskans 

dokumentation avspeglar patientens väsen och innersta önskningar om hur denne vill bli 

vårdad kan man lindra patientens vårdlidande. Som stöd för omvårdnadsdokumentation 

används VIPS(Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet) och standardvårdplaner. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors uppfattning av 

omvårdnadsdokumentation. Studien är en litteraturöversikt med både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Resultatet visar sig utifrån yttre- och inre faktorer. De yttre 

faktorerna som påverkar sjuksköterskor är att de uppfattar omvårdnadsdokumentationen 

dels som ett stöd, dels som en begränsning i sin arbetsmiljö. De inre faktorerna beskrivs 

som att sjuksköterskor ökar sitt medvetande kring omvårdnad genom sin 

omvårdnadsdokumentation, de känner även en otillräcklighet men får också bekräftelse 

i sin profession. I resultatdiskussionen tar författarna bland annat upp bristen på 

utbildning vad gäller omvårdnadsdokumentation och vad det kan få för konsekvenser. 

Man tar även upp den arbetsmiljö i vilken sjuksköterskan förväntas göra sin 

dokumentation och att man där ofta blir avbruten och sällan får lugn och ro för 

reflektion. Resultatdiskussionen avslutas med att ta upp nya aspekter kring bl.a. 

sjuksköterskans arbetsmiljö. Det diskuteras kring vikten av att få tid och möjlighet att 

reflektera över sin dokumentation och det man där skriver ned. Att dokumentationen 



behöver uppvärderas och att den ökar patientsäkerheten påvisas även i 

resultatdiskussionen. 

 

Nyckelord: omvårdnadsdokumentation, dokumentation, omvårdnad, uppfattning, 

upplevelse. 
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INLEDNING 

Vården har i en eller annan form dokumenterats sedan antiken men det är först på 

senare år som den har blivit lagstadgad, därför är omvårdnadsdokumentation något som 

berör alla sjuksköterskor. I professionen som sjuksköterska är idag 

omvårdnadsdokumentation en stor och central del. Den ska bidra till en god och säker 

vård av patienten och präglas av en helhetssyn. Omvårdnadsdokumentationen ska också 

ligga till grund för kommunikationen mellan olika professioner inom vården. 

Allt fler sjuksköterskor upplever att dokumentationen upptar en stor del av arbetstiden 

och ibland diskuteras det varför och för vem man dokumenterar. Det tror vi kan bero på 

att dokumentation är ett viktigt och ofrånkomligt arbetsredskap som berör alla 

sjuksköterskor, novis till expert, ung som gammal.  

 

Därför vill vi beskriva sjuksköterskors uppfattning av omvårdnadsdokumentation.  

 

 

BAKGRUND 

Lagar och författningar 

Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) är en legitimerad sjuksköterska skyldig att föra 

en patientjournal. Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en 

god och säker vård av patienten. En patientjournal är även en informationskälla för 

patienten, uppföljning och utveckling av verksamheten, tillsyn och rättsliga krav, 

uppgiftsskyldighet enligt lag samt forskning. Enligt lagen ska en patientjournal alltid 

innehålla uppgift om patientens identitet, väsentliga uppgifter om bakgrund till vården 

och anledning till mer betydande åtgärder, uppgift om diagnos samt planerade och 

vidtagna åtgärder. En journalanteckning ska signeras av den som ansvarar för uppgiften.  

 

 I Socialstyrelsens allmänna råd för omvårdnad inom hälso- och sjukvård (SOSFS 

1993:17) beskrivs omvårdnadens syfte och innehåll. Kravet på dokumentation betonas. 

En problemlösningsmodell beskrivs för användning vid bedömning, planering, 

genomförande, utvärdering och dokumentation av omvårdnadsarbetet. Den som svarar 

för omvårdnaden ska se till att den genomförs på ett ändamålsenligt sätt och enligt 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är därför nödvändigt att personal med lämplig 

utbildning, kompetens och erfarenhet svarar för genomförandet (Ibid.). 

Att dokumentera omvårdnad är en yrkesmässig och juridisk plikt. En av de 

huvudsakliga avsikterna är att den ska säkra kvaliteten inom vården. Detta uppnås 

genom att sjuksköterskor använder dokumentationen som ett arbetsredskap (Jahren 

Kristoffersen 2002). Brister i sjuksköterskans dokumentation i patientjournalen har 

framkommit i ett flertal ansvarsärenden. Några exempel visar bl. a avsaknad av 

dokumentation i samband med telefonrådgivning, bristfällig dokumentation av 

läkemedelsadministration, brister i omvårdnadsinnehåll i patientjournalen (Ehnfors, 

Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000). Enligt en studie av Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd (HSAN) gjordes år 2000, 3070 anmälningar. Ett urval på 10 % gjordes, 

och av dessa ansågs 112 fall vara bedömningsbara ur patientsäkerhetsaspekter. I det 
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aktuella vårdförloppet fanns en eller flera brister i patientsäkerheten, och av dessa 

visade 28 % brister i kommunikation/dokumentation (Socialstyrelsen, 2003). Jahren 

Kristoffersen (2002) menar att en tydlig och korrekt dokumentation därför kan vara 

avgörande i rättsliga processer. Omvårdnadsdokumentation ska fylla många syften. Den 

ska vara grund för medbestämmande, bilda grund för resursfördelning samt vara en 

grund för forskning och utbildning inom hälso- och sjukvård (Ibid.). 

Omvårdnad och dokumentation 

Det finns ännu inte någon allmänt vedertagen definition av begreppet ”omvårdnad”, 

däremot kan omvårdnadsarbetets syfte, innehåll, metoder m.m. beskrivas. I 

socialstyrelsens allmänna råd inom hälso- och sjukvård (SOSFS 1993:17) står att syftet 

med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara 

hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge 

möjlighet till en värdig död. Omvårdnad omfattar också åtgärder i syfte att skapa en 

hälsobefrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp åt 

patienter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i 

behandlingssituationer. 

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterska (2005) finns bl.a. beskrivet 

hur en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. Det innebär att sjuksköterskan ska utgå från en värdegrund som vilar 

på en humanistisk människosyn (Ibid). Etisk omvårdnad innebär en önskan att göra gott 

för patienten (Kärkkäinen, Bondas & Eriksson, 2005). Sjuksköterskan ska dessutom ha 

förmågan att självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen genom observation, 

bedömning (omvårdnadsanamnes, status, mål), omvårdnadsdiagnostik, 

omvårdnadsordination, planering, genomförande och utvärdering av patientens 

omvårdnad. Sjuksköterskan ska ha förmågan att dokumentera enligt gällande 

författningar, ta del av relevanta journalhandlingar samt kritiskt granska egen 

dokumentation vad gäller innehåll, kvalitet, saklighet, struktur och språkbruk 

(Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterska, 2005). 

 

Det är viktigt att se människan i ett helhetsperspektiv och inte enbart inrikta sina 

insatser på sjukdomstillståndet. Omvårdnad planeras och genomförs så att patientens 

självständighet respekteras och behovet av säkerhet och integritet tillgodoses. 

Grundläggande för omvårdnaden är ett respektfullt patientbemötande (SOSFS 1993:17).  

 
Enligt Eriksson (1996) innebär verbet rapportera att relatera, att redogöra för något 

muntligt eller skriftligt. Att dokumentera innebär någonting djupare, att försäkra sig om 

något, att förklara att något är överensstämmande med verkliga förhållanden. Andra 

synonymer är att fastslå ett faktum, bestyrka, bekräfta, eller att ge kraft och giltighet åt 

vissa förhållanden. Att dokumentera innebär någonting mer än att anteckna enskilda 

data och iakttagelser. I vårddokumentationen giltiggör sjuksköterskor dels patientens 

egen upplevelse av situationen, dels synliggörs den vårdvetenskapliga kunskap 

sjuksköterskor har som tolkningsram för sin dokumentation (Ibid.). Vårdvetenskapen 

präglas av helhetssyn, i förhållande till hälsa, lidande och vårdande. Målet är att 

utveckla den optimala vården för patienten (Ekebergh, 2009). 
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Att dokumentera omvårdnad på ett omsorgsfullt sätt i patientens journal är en väsentlig 

åtgärd för att utveckla dokumentationen i en positiv riktning. Detta har en avgörande 

betydelse för omvårdnadens kvalitet, för utvecklingen av omvårdnadskunskap och en 

självklar grund för kvalitetsutveckling inom omvårdnad. En god journalföring kan 

medverka till att patientsäkerheten ökar, att omvårdnadsarbetet blir synligt, och att 

kommunikationen förbättras mellan olika vårdgivare. Enligt Taylor (2003) har 

dokumentation en stor betydelse i utbyte av patientinformation mellan sjuksköterskor 

och övriga professioner inom vården. Dokumentationen kan också på olika sätt utgöra 

stöd för undervisning, handledning och möjliggöra forskning (Ehnfors et al. 2000).  

Att ha ett personligt ansvar och att tänka själv utgör grunden för all dokumentation. 

Sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation berör primärt de områden som utgör 

sjuksköterskors speciella ansvarsområden. Beredskapen att ta personligt ansvar 

avspeglas i vårt sätt att dokumentera. Det är väsentligt att skilja på rapportering och 

dokumentation. Man kan förenklat säga att man rapporterar om det som inte primärt hör 

till det egna kompetensområdet och dokumenterar om det som man primärt bär ansvar 

för och utgör ens kompetensområde (Eriksson, 1996). 

Dokumentationen innefattas även av etiska aspekter. Enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor är sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Genom hela sitt 

omvårdnadsarbete skall sjuksköterskor ha ett etiskt tänkande, även vad gäller 

dokumentationen (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). All dokumentation bör 

garantera att patientens värdighet inte i något avseende kränks. Wiklund (2005) menar 

att vårdlidande är det lidande som patienten upplever som en följd av vård och 

behandling och dess brister, många gånger en upplevelse av brist på kontroll och av 

kränkning. Sjuksköterskan har stora möjligheter att eliminera denna typ av lidande då 

den uppmärksammas. Det är därför viktigt att sjuksköterskan reflekterar över om 

patienten upplever ett vårdlidande, och över sin egen roll i detta (Ibid.). Vad vi 

dokumenterar, och även det vi inte dokumenterar, kan vara kränkande om det i något 

avseende förringar det som ur patientens perspektiv är viktigt. I dokumentationen bör 

framgå patientens delaktighet i vårdandet och vårdbesluten. En god dokumentation 

innefattar data som reflekterar en relevant helhet. Att ta ansvar för patienten kan även 

innefatta att i någon situation skydda patientens integritet genom att inte dokumentera 

fakta som man känner till, men som inte har omedelbar relevans för vården och 

behandlingen. Dokumentationen ska vara fri från vårdarens egna värdeomdömen. En 

god dokumentation avspeglar patientens väsen och innersta önskningar om hur han vill 

bli vårdad (Eriksson, 1996). Omvårdnadsdokumentation är alltid kopplad till 

sjuksköterskans egna värderingar, vilket innebär sjuksköterskans egen uppfattning om 

människan och dennes existens samt respekt för mänsklig värdighet. En människas 

värdighet som bygger på jämlikhet och okränkbarhet innebär att patienten har rätt att 

fatta egna beslut, rätt att försvara sin integritet och därmed också vad som skrivs om 

deras vård (Kärkkäinen et al., 2005). 

 Inom området omvårdnadsdokumentation finns studier som beskriver hur 

sjuksköterskor upplever dokumentationen efter implementering av datoriserade 

omvårdnadsjournaler ( Rykkie, 2009; Banner, Olney,  2009; Saarinen, Aho, 2005). 

Banner och Olney (2009) visar att övergång till datoriserad omvårdnadsdokumentation, 

begränsade användningen av förkortningar och symboler i dokumentationen. Det gav 
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sjuksköterskor mer tid för dokumentation och patientnära vård, i stället minskade de 

tiden för andra administrativa uppgifter. Detta antas bero på att 

omvårdnadsdokumentation i datoriserade journaler blev mer komplett och innehållsrik.  

 

Omvårdnadsdokumentation med hjälp av VIPS och 

standardvårdplaner 

En väl använd metod för omvårdnadsdokumentation i Sverige, är VIPS-modellen. 

Denna modell har använts sedan början av 90-talet som ett redskap i 

omvårdnadsdokumentationen (Ehnfors et al. 2000). Modellen är indelad i sökord på tre 

nivåer som följer omvårdnadsprocessen; huvudsökord, sökord och undersökord. 

Omvårdnadsprocessen omfattar flera faser där den första delen handlar om 

omvårdnadsanamnes och omvårdnadsstatus. Här gäller det att identifiera de eventuella 

problem som finns och tydliggöra dessa i en eller flera omvårdnadsdiagnoser. Nästa fas 

innebär att omvårdnadsmål formuleras och prioriteras. Med utgångspunkt i 

omvårdnadsdiagnos och mål planeras och genomförs omvårdnadsåtgärder. Resultatet av 

omvårdnaden utvärderas sedan i relation till diagnos, mål och åtgärder. Ofta är det 

nödvändigt att bedöma patientens status kontinuerligt under vårdtiden. Det sista som 

görs, innan patienten skrivs ut, är en omvårdnadsepikris eller utskrivningsanteckning 

(Ibid.). Rykkie (2009) visar också att omvårdnadsdokumentation med hjälp av VIPS 

sker mer systematiskt än vad den gjorde tidigare. 

 

Standardvårdplanen, däremot, har en på förhand genomtänkt plan för ett givet 

vårdtillfälle. Den bygger på en faktabakgrund kring den specifika patientgruppens, 

allmänna, omvårdnadsmässigt normala, vårdbehov. Istället för att fokusera på unika 

olikheter beskriver standardvårdplanen generella likheter. Standardvårdplanen 

innehåller en samling, på förhand, utvalda och för patientmålgruppen väsentliga 

omvårdnadsdiagnoser och/eller tvärprofessionella problem som sjuksköterskan helt eller 

delvis ansvarar för. I planen preciseras relevanta omvårdnadsåtgärder som efter en viss 

vårdtid och individuell anpassning förväntas leda fram till ett förutbestämt och 

realistiskt mål. Planens lämplighet för en enskild patient måste kontinuerligt utvärderas. 

Syftet att arbeta med standardvårdplaner är att skapa högkvalitativ omvårdnad, 

underlätta dokumentationsarbetet och att effektivisera vården (Edlund & Forsberg, 

2003) . Standardvårdplanen kom i mitten av 1990-talet, och användningen av den har 

tagit ny fart, då främst slutenvården aktivt börjar använda standardvårdplaner alltmer. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Omvårdnadsdokumentation är ett viktigt arbetsredskap för sjuksköterskor. Den ligger 

till grund för patientsäkerheten, kontinuiteten och kvalitetssäkringen inom vården. Det 

åligger alla sjuksköterskor att dokumentera enligt lag, därför är 

omvårdnadsdokumentation något som berör alla sjuksköterskor. Det är också ett 

ständigt lika aktuellt ämne och måste därför diskuteras och utvärderas kontinuerligt.  

Med detta som bakgrund och vår egen erfarenhet av svårigheter i den verksamhet som 

sjuksköterskor utövar sin profession i, är det av intresse och vikt att i en studie beskriva 

sjuksköterskors uppfattning av omvårdnadsdokumentation. Detta för att tydliggöra 
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eventuella brister och därmed dels kunna förbättra verksamheten och dels kunna bidra 

till att ge en säkrare vård, öka kvaliteten på vården samt synliggöra omvårdnadsarbetet.  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors uppfattning av 

omvårdnadsdokumentation. 

 

METOD 

I föreliggande studie har litteraturöversikt använts som metod för att granska forskning 

som beskriver sjuksköterskors uppfattning om omvårdnadsdokumentation. Enligt 

Friberg (2006) handlar litteraturöversikt om att skapa en översikt över kunskapsläget 

inom ett visst vårdvetenskapligt område eller ett problem inom sjuksköterskors 

verksamhetsområde. Det innebär att ta reda på befintlig forskning inom ett visst område 

för att få en uppfattning om vad som studerats, vilka metoder eller vilka teoretiska 

utgångspunkter som använts. Det betyder att såväl kvantitativ som kvalitativ forskning 

kan ingå i analysen (Ibid.).  

I denna första del av litteratursökningen studeras forskningsområdet med en vidsynthet 

och öppenhet. Man riktar inte in sig på detaljer utan mot sådant som är mest utmärkande 

för det studerade området. När en första översikt är gjord sker en avgränsning då vissa 

artiklar utses att ingå i litteraturöversikten och andra utesluts. De valda artiklarna ska 

sedan granskas vad gäller kvaliteten. De studier som väljs för analys dokumenteras i en 

översiktstabell. Analysen sker genom att studierna läses upprepade gånger. Detta för att 

få en uppfattning om innehåll. Studiernas likheter och/eller skillnader gällande 

teoretiska utgångspunkter, metod, analys, resultat och tolkning identifieras. Slutligen 

sorteras materialet och sammanställs under lämpliga teman (Ibid.).  

I denna studie användes fem kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar.  

 

Litteratursökning och urval 

Artikelsökningar har gjorts i databaserna CINAHL, SveMed, Medline och PubMed på 

sökorden documentation, nurse, nursing, nursing documentation, perception och 

experience.  Sökorden har använts i olika kombinationer. Sökning på enbart 

documentation gav ca.8000 träffar, och i kombination med nursing, ca. 3000 träffar på 

CINAHL. När vi lade till ordet experience fick vi fram 27 artiklar och av dessa valdes 

fyra stycken ut som uppfyllde inklusionskriterierna. Sökning med orden nurse* AND 

documentation AND perception gav 61 träffar. Dessa abstracts lästes igenom men de 

artiklar som här var aktuella hade redan hittats med hjälp av andra 

sökordskombinationer. Även granskning av referenslistorna från valda artiklar har 

gjorts. 

Våra inklusionskriterier var att valda artiklar fick vara maximum tio år gamla, studierna 

fick vara gjorda både i öppenvård, slutenvård och i olika länder och världsdelar.  

Exkluderingskriterier var att artiklar som handlade om övergången från manuella 

journaler till datorjournaler valdes bort. 

Varken i PubMed eller SveMed hittades några artiklar som svarade på vårt syfte.  
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Analys 

De valda artiklarna granskades enligt Fribergs granskningsmall vad gäller kvaliteten på 

de kvalitativa respektive kvantitativa studierna. Det första steget i analysen av artiklarna 

var att få ett helhetsgrepp över valt område. Artiklarna lästes igenom i sin helhet ett 

flertal gånger för att vi sedan skulle kunna koncentrera oss på resultatdelarna och där 

lägga fokus på likheter och olikheter mellan dessa. Vi har även jämfört de kvantitativa 

och de kvalitativa artiklarna med varandra för att där urskilja eventuella skillnader och 

likheter vad gäller resultaten. Från att ha fått en helhetsbild av valda artiklar plockade vi 

ur delar som representerade likheter och skillnader i resultaten. Utifrån dessa delar 

kunde vi sedan sätta ihop en ny helhet presenterade i teman och subteman. 

 

RESULTAT 

Resultatet från litteraturöversikten presenteras utifrån yttre och inre faktorer som 

påverkar hur sjuksköterskor uppfattar omvårdnadsdokumentation. De yttre faktorerna 

som påverkar sjuksköterskor är att de uppfattar omvårdnadsdokumentationen dels som 

ett stöd, dels som en begränsning i sin arbetsmiljö. De inre faktorerna beskrivs som att 

sjuksköterskor ökar sitt medvetande kring omvårdnad genom sin 

omvårdnadsdokumentation, de känner även en otillräcklighet men får också bekräftelse 

i sin profession. 

 

Tabell 1. Översikt över yttre och inre faktorer som påverkar hur sjuksköterskor 

uppfattar omvårdnadsdokumentation, samt referenser. 

Tema  ”Yttre faktorer” Referenser 

Subtema  

Att uppleva omvårdnadsdokumentation som ett 

stöd 

Björvell et al. (2003a), Kvalitativ 

Björvell et al. (2003b), Kvantitativ 

Rosendal Darmer et al. (2004), Kvantitativ 

Moody et al. (2004), Kvantitativ 

Törnvall et al. (2004), Kvantitativ 

Lee (2005b), Kvalitativ 

Lee (2006), Kvalitativ 

Att känna begränsning Björvell et al. (2003a), Kvalitativ 

Björvell et al. (2003b), Kvantitativ 

Moody (2004), Kvantitativ 

Törnvall et al. (2004), Kvantitativ 

Rosendal Darmer (2004), Kvantitativ 

Lee (2005a), Kvalitativ 

Lee (2006), Kvalitativ 

Lee (2008), Kvalitativ 

Tema  ”Inre faktorer”  

Subtema  

Att få fördjupad kunskap och medvetenhet om 

omvårdnad genom omvårdnadsdokumentation 

Björvell et al. (2003a), Kvalitativ 

Björvell et al. (2003b), Kvantitativ 

Rosendal Darmer (2004), Kvantitativ 

Törnvall et al. (2004), Kvantitativ 

Lee (2005a), Kvalitativ 
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Lee (2006), Kvalitativ 

 

Att känna otillräcklighet  Björvell et al. (2003a), Kvalitativ 

Lee (2005b) Kvalitativ                                              

Lee (2008), Kvalitativ   

Att få bekräftelse  Björvell et al. (2003a), Kvalitativ 

Törnvall et al. (2004), Kvantitativ 

 

Yttre faktorer 

Att uppleva omvårdnadsdokumentation som ett stöd  

Omvårdnadsdokumentation, datajournaler och olika former av dokumentationssystem 

uppfattades av flertalet sjuksköterskor i de olika undersökningarna som ett stöd i arbetet 

på flera områden. Det handlade bland annat om patientsäkerhet, överrapportering vid 

byte av personal mellan arbetsskiften. 

 

Att dokumentationen fungerade som ett stöd visade sig i att man lättare kunde skifta 

personal och att man kunde vara mer flexibel i sina arbetstider när man inte var 

hänvisad till muntliga rapporter tyckte sjuksköterskorna (Björvell, Wredling & Thorell-

Ekstrand, 2003a). Att en välskriven dokumentation kunde ersätta en muntlig rapport 

framkom även i studier gjorda med en kvantitativ ansats (Rosendal Darmer, Ankersen, 

Geissler Nielsen, Landberger, Lippert & Egerod, 2004; Björvell, Wredling,  & Thorell-

Ekstrand,  2003b). 

 

Det var fler sjuksköterskor i de kvantitativa studierna som uttryckte sig positivt 

angående dokumentation och dess påverkan på patienten och omvårdnaden än i de 

kvalitativa studierna. Både i Björvells et al. (2003b) studie och i Rosendal Darmer, et al. 

(2004) ansåg sjuksköterskorna att deras omvårdnadsdokumentation ökade 

patientsäkerheten. Vidare tyckte man att dokumentationen gagnar det dagliga arbetet 

(Rosendal Darmer et al., 2004), att dokumentationen var mer till hjälp än hinder för 

omvårdnaden och att dokumentationen har minskat på arbetsbelastningen (Moody, 

Slocumb, Berg & Jackson 2004). Sjuksköterskor i Törnvall, Wilhelmsson & Wahrens 

(2004) undersökning tyckte att dokumentationen underlättade deras bedömning av 

patientens status, utvärderingen av omvårdnaden och gjorde det lättare att se vilka 

omvårdnadsåtgärder som var planerade för patienten. I Björvells et al. (2003a) 

intervjustudie framkom att sjuksköterskor upplevde att de hade mer information om 

patienten efter hand som omvårdnadsdokumentationen har utvecklats. Man trodde 

också att dokumentationen i framtiden kommer att förbättra omvårdnaden. 

 

Vad gäller det elektroniska dokumentationssystemet, upplevde sjuksköterskor sig trygga 

med detta samt att de fick hjälp när de behövde det. Man tyckte också att 

dokumentationen hade förbättrats genom datorisering (Moody et al. 2004). VIPS gjorde 

att en del av sjuksköterskorna upplevde att de jobbade på ett mer effektivt sätt. 

Uppgifterna koordinerades och utfördes mer strukturerat (Björvell et al., 2003a). 

Sjuksköterskorna upplevde att när de läste de medicinska diagnoserna eller fick rapport 

om en patients status, kom de att tänka på vissa omvårdnadsdiagnoser, oftast 

psykosociala  (Lee, 2005b). Man använde även sökorden som en bekräftelse på att man 
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tänkt rätt om patientens problem. Sjuksköterskor tyckte att det var lättare att plocka 

fram listan över sökord som fanns i omvårdnadsplanen än att ”uppfinna” egna. 

Omvårdnadsplanen upplevdes som ett stöd när man hade svårt att göra 

omvårdnadsdiagnoser (Lee, 2006). En skriven omvårdnadsplan är viktigt ansåg de 

flesta, dock gjordes inga omvårdnadsplaner rutinmässigt (Rosendal Darmer et al., 

2004). 

 

”If the patient has no fever, no respiratory problems and is not in a fall prevention 

programme, I can glean the list to pick up a nursing diagnosis instead of squeezing out 

something to write” (s. 1379 Lee, 2006). 

 

Att känna begränsning 

 En begränsning vid dokumentationen var det dåliga upplägget, designen, på 

omvårdnadsjournalerna ( Lee, 2008). Det var svårt att hitta rätt ”sida” för det som skulle 

dokumenteras och det upplevdes omständligt att leta sig fram. I Lees (2005a) 

undersökning berättade sjuksköterskorna att de var missnöjda både med designen på 

datajournalerna och på dess funktion, bland annat. i form av långsamma datorer. De 

flesta sjuksköterskor klagade över att när de hade rätt omvårdnadsdiagnos, så fanns det 

inte standardiserade omvårdnadsplaner som passade. Vidare ifrågasatte man varför 

journalsystemet inte var kopplat till andra sjukhus så att man lättare skulle kunna länka 

till exempel laboratoriesvar och medicinska anteckningar. En del sjuksköterskor 

upplevde också att utrymmet var för litet på ”åtgärdsraden”. Det blev trångt och 

svårarbetat då t.ex. doktorn ville ändra och ordinera nya omläggningsmaterial till ett sår. 

Vissa lämnade det utrymmet tomt, men var medvetna om att dokumentationen kunde bli 

en tvistefråga. Somliga sjuksköterskor tyckte att det fanns för få sökord att välja bland i 

omvårdnadsplanerna när det kom till att beskriva patientens status. Man upplevde att det 

ibland hade varit lättare att skriva fritt för att få med allt man ville. Sjuksköterskorna 

tyckte också att det var svårt att använda omvårdnadsplaner på vissa specialenheter 

(Ibid.). En sjuksköterska uttryckte sig så här: 

 

”The goals are not realistic. ICU (intensive care unit) patients don´t stay long, so we 

need more short-term goals for evaluation, but the system doesn´t offer them” (s. 349 

Lee, 2005a). 

 

I ett par studier av Lee (2005b, 2006) upplevde sjuksköterskor, på basis av kunskap och 

erfarenhet, att omvårdnadsplanerna behövde revideras till exempel när man upplevde att 

sökorden var opassande eller när man tyckte sig behöva omprioritera patientens 

problem. Vissa sjuksköterskor erkände att de hade svårt att identifiera skillnaden mellan 

olika omvårdnadsdiagnoser, t.ex. ”risk för infektion” – ”risk för skada” inför patientens 

cytostatikabehandling. De beskrev att det var lättare att skriva en omvårdnadsdiagnos 

utanför de standardiserade omvårdnadsplanerna. Sjuksköterskorna föredrog även att 

utvärdera mål på olika nivåer, t.ex. korta, medellånga eller mål över lång tid. Man 

lämnade också målen ”blanka” så att mer uppnåbara mål kunde nås under t.ex. ett 

arbetspass eller under en vårdperiod. (Ibid.). 

 

Synpunkter som att det var svårt att individualisera vården när man jobbade med 

standardiserade omvårdnadsplaner kom också fram och man ansåg att många av 
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omvårdnadsproblemen och innehållet i planen var för generell. Den gick inte att föra 

över till specialvård, som till exempel neonatal (Lee, 2005a). Knappt hälften av 

sjuksköterskorna upplevde att det aktuella systemet fungerade optimalt, och drygt 

hälften av sjuksköterskorna upplevde en frustration över dokumentationssystemets 

mångfald (Moody et al., 2004).  

 

Sjuksköterskorna hade fått lära sig under en utbildning att inte använda medicinska 

diagnoser för att skildra patienters problem. Om sjuksköterskorna upplevde att de inte 

kunde återge omvårdnadsproblemen utan att använda de medicinska diagnoserna, lät de 

bli att använda sig av just den påbörjade omvårdnadsdiagnosen, och tog en annan 

istället.(Lee, 2005b). 

 

Bristfällig utrustning och för få datorer ansågs som en begränsning i arbetet. Här fanns 

inga skillnader mellan de kvalitativa och de kvantitativa studierna.  Man klagade på 

bristen på datorer och att man var tvungen att dela dessa med läkarna och andra 

yrkeskategorier som använde samma datorer för att få information om patienten. Detta 

gjorde att sjuksköterskorna många gånger fick jobba över för att få dokumentera färdigt 

(Lee, 2008; Lee, 2005a). Man tyckte också generellt, att datorerna var väldigt 

långsamma vilket försvårade dokumentationen och i vissa fall, försenade behandlingen 

för patienten. Dessutom bidrog det långsamma datasystemet till att man dokumenterade 

mindre eftersom man ansåg att man inte kunde spendera så mycket tid framför datorn. 

(Lee 2008). Även studien gjord av Björvell et al. (2003b) påvisade att sjuksköterskorna 

ansåg att de inte hade tillräckligt med utrustning för att kunna dokumentera. I motsats 

till detta uttrycker de flesta sjuksköterskorna i Moodys et al. (2004) studie att de hade 

tillgång till datorer. 

 

Tiden var ett annat tydligt problem som framkom i de flesta undersökningar. Det fanns 

inte tillräckligt med tid för dokumentation ansåg en stor del av sjuksköterskorna 

(Rosendal Darmer et al., 2004). Brist på tid för utvecklande av sin 

omvårdnadsdokumentation, brist på tid för sin omvårdnadsdokumentation, brister inom 

sin arbetsorganistation, brist på utrustning och brist på kunskap ansågs av 

sjuksköterskorna vara de största begränsningarna  för omvårdnadsdokumentation. Dock 

upplevde man ändå att dokumentationen både var till nytta och fördel i sitt arbete ( 

Björvell et al., 2003b). I Törnvalls undersökning kom det fram att många sjuksköterskor 

tyckte det fanns för lite tid för lokala utbildningar inom dokumentation och att man 

skulle behöva prata ihop sig mer på arbetsplatsen om hur dokumentationen ska se ut. En 

sjuksköterska uttryckte sig så här: 

 

”We need to meet together to develop the documentation but we have no time for that" 

(s. 313 Törnvall et al.  2004). 

 

Man tyckte också att dokumentationsproceduren var ineffektiv eftersom man 

spenderade mer tid framför datorn och tiden med patienten därför blev begränsad. Det 

var också svårt att förklara för patienten vad man sysslade med när man arbetade 

framför datorn (Lee, 2008; Lee, 2005a). En sjuksköterska beskrev det så här: 

 

”When the patient complained about our late response to their call, I apologized for 

being busy at hand. But they said:”I don´t see you busy for anything. You just sit there 



 10 

and type on computers instead of caring for patients.” I really don´t know how to 

explain that” (s 678 Lee, 2008). 

 

Ytterligare en begränsning som påpekades var dokumentationen vid akuta situationer, 

då det inte fanns tid att gå in i datasystemet för att dokumentera. Man fick då först göra 

anteckningar manuellt för att sedan skriva in dem i datajournalen (Lee, 2005a). Drygt 

hälften av sjuksköterskorna gjorde dubbla anteckningar, dels på papper under tiden vid 

patientarbetet, för att senare dokumentera i datorn (Moody et al., 2004).   

 

Åsikter lyftes upp som handlade om arbetsmiljön i vilken man dokumenterar. Det fanns 

önskemål om en mer ostörd plats där man kunde arbeta (Törnvall et al., 2004; Moody et 

al., 2004). Sjuksköterskorna blev avbrutna av telefonsamtal, anhöriga, läkare, 

undersköterskor och övrig personal. Detta gjorde att när man skulle fortsätta sin 

dokumentation kunde datorn ha blivit upptagen av någon annan (Björvell et al., 2003a). 

 

Inre faktorer 

Att få en fördjupad kunskap och medvetenhet om omvårdnad genom 

omvårdnadsdokumentation 

I en undersökning av Lee (2006) uttryckte en del sjuksköterskor att de använde 

omvårdnadsplanen som ett ”lärandeverktyg” för att öka sin kunskap och erfarenhet. 

Sjuksköterskor tyckte sig kunna vårda patienten baserat på informationen man fick 

därifrån. En sjuksköterska (Lee, 2006) sa: 

 

”When I click on certain nursing diagnoses, many interventions and goals will pop up. 

If I learn that there are two more goals listed for a particular problem than I used to 

know, I may apply these two to a patient if the condition calls for it”  (s. 1379, Lee, 

2006). 

 

Eller som en annan sjuksköterska uttryckte sig: 

 

”I might not have found this problem when I assessed the patient, but it was on the care 

plan. So, I will go back to reassess the patient and find out whether I missed something 

or the problem no longer exist” (s.1379, Lee, 2006). 

 

Det var också omvårdnadsplanerna som gjorde att sjuksköterskor i Lees undersökning 

förstod vikten av att dokumentera och på så vis få fördjupad kunskap om patienten. 

 

”I used to do what I was supposed to do for the patient, and didn´t realize that it could 

be documented in such a formal way, with related factors, defined characteristics, 

diagnosis, goals and intervention. I never realized that these everyday routines could be 

stated as important documentation” (s.1379, Lee, 2006). 

 

Det framkom dock, i motsats till citatet ovan, att en del sjuksköterskor saknade 

motivation för omvårdnadsdokumentation, de ville inte dokumentera alls. En 

sjuksköterska uttryckte sig så här: 

 



 11 

”The idea of online charting is good, but I don´t want any typing. It takes away from my 

time caring for patients. Do all nurses need to stay in the nursing station just to use a 

computer” (s. 349 Lee, 2005a). 

 

I flera enkätstudier (Törnvall et al., 2004; Rosendal Darmer et al., 2004; Björvell et al., 

2003b) ges uttryck för att de sjuksköterskor som hade fått utbildning i att dokumentera 

uppskattade sin kunskap i detta ämne som högre än de som inte genomgått sådan 

utbildning. Man kunde också se att utbildning i datorkunskap gjorde att sjuksköterskor 

värderade sina dokumentationskunskaper högre än de som inte hade liknande 

utbildning. Sjuksköterskor upplevde även att de hade tillräckligt med 

omvårdnadskunskap och kunskap om omvårdnadsprocessen för att kunna göra 

omvårdnadsplaner utifrån VIPS-modellen. 

 

Efter införandet av VIPS upplevde sjuksköterskor i Björvells et al. (2003a) studie att 

man fick ett nytt sätt att tänka och en ökad medvetenhet i mötet med patienten. Man 

närmade sig på ett mer strukturerat och genomgripande sätt vilket gav en ökad 

förståelse av patientens situation. Man upplevde också att patientens behov blev mer 

exakt beskrivna och att det i sin tur ledde till fler omvårdnadsåtgärder (Björvell et al., 

2003a). VIPSmodellen ökar i allmänhet kunskapen och förståelsen om omvårdnad 

(Rosendal Darmer et al., 2004). En strukturerad dokumentation framkallar klarare 

tankar och stimulerar reflektion (Törnvall et al., 2004). 

 

”I believe I think more as a whole. Before you just did can write it down… I think one 

thing comes with the other” your job, so to speak, without thinking so much actually, 

but now you have to think about what you do, so that you can write it down.....I think 

one thing comes with the other” 405 Björvell et al., 2003a). 

 

Att känna otillräcklighet  

I Björvells et al. (2003a) studie upplevde sjuksköterskor att deras profession hade 

förvandlats till att vara mer en sekreterare och socialarbetare och att man spenderade 

mer tid på sjuksköterskeexpeditionen än med patienterna. Man uttryckte frustration över 

ökat pappersarbete och dess negativa påverkan på den direkta patientkontakten. 

 

 ”I think, today when you sit and document so much, you feel like you´re more of a 

secretary. When I compare to when I started as an RN (registered nurse) and the 

picture today, then I fell that I have been pushed further an further into the nursing 

station instead of being with the patients” (s. 405 Björvell et al., 2003a). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att utvärdering var den mest arbetskrävande aspekten i 

dokumentationen. Alla planerade åtgärder skulle utvärderas i varje omvårdnadsdiagnos 

och omvårdnadsplan. Rent generellt tog sig sjuksköterskorna inte tid att utvärdera utan 

gjorde en allmän bedömning över patientens tillstånd. Sjuksköterskorna avslöjade också 

att vissa anteckningar t.ex. ”patient has no complaint”, ”wounddressings are clean” or ” 

patient is asleep”, fick dem att känna att de slösade med tiden när de dokumenterade 

”meningslösa” utvärderingar (Lee, 2005b). Sjuksköterskor beskrev i Björvells et al. 

(2003a) studie att dokumentation tog tid, dels därför att själva tänkandet tog tid men 

även därför att dokumentationen har blivit mer komplicerad och omständlig. Sökordet 



 12 

”Omvårdnadsdiagnos” var det sökord som ansågs kräva mest tid att tänka på och 

reflektera över . 

”Even though you wish it would be the contrary, it does take more time to think it 

through, to get it right, so to speak. What you write will be saved (in the record), so you 

don´t want it to look crappy, so you have to think it through” (s. 406 Björvell et al., 

2003a). 

Att ständigt bli avbruten och aldrig ha lugn och ro för reflektion i samband med 

dokumentationen upplevdes frustrerande i Björvells et al. (2003a) kvalitativa studier. 

Avbrottet i tankarna var tidskrävande eftersom man behövde ”samla ihop tankarna” 

igen  

 

 ”It may not work to sit down for an hour (to document)- maybe you need 10 minutes 

here and 10 minutes there. Then you have to be able to concentrate for those 10 minutes 

and not be interrupted the whole time. It´s incredibly irritating. There is no peace and 

quiet” (s. 406 Björvell et al., 2003a). 

 

När det var mycket att göra med patienterna och sjuksköterskorna var tvungna att jobba 

med administrativa uppgifter såsom dokumentation kunde sjuksköterskorna uppleva 

känslor av skuld. Dessa känslor kom även när en sjuksköterska som skulle gå hem var 

tvungen att lämna över oavslutade uppgifter till den sjuksköterska som precis börjat sitt 

skift och det resulterade i övertidsarbete. Deltagarna i denna studie angav att en stor 

anledning till detta var den ökade dokumentationen. En sjuksköterska uttryckte sig: 

 

” It´s a higher stress level because it (the documenation) is hanging over you. I have to 

document before I go home, so I do it after work hours” (s. 406 Björvell et al., 2003a). 

 

Sjuksköterskors olika kunskapsnivå om omvårdnadsdokumentation kan visa sig på olika 

sätt. En sak man uppmärksammat i Lees (2008) studier var att de övriga uppgifter man 

hade, såsom städning av olika utrymmen och andra sysslor, blev snedfördelade eftersom 

man hade olika datorvana och därför behövde olika lång tid till att dokumentera. 

 

Att få bekräftelse  

Omvårdnadsdokumentation bekräftar sjuksköterskor i deras omvårdnadsroller och 

profession fann Björvell et al. (2003a) i sin kvalitativa studie. Enligt Törnvalls et al. 

kvantitativa studie (2004) visade sjuksköterskor generellt sett en positiv attityd till att 

dokumentera. De mest positiva uttalanden handlade om att sjuksköterskor tycker sig 

kunna ge en säkrare vård till patienten när de dokumenterar. Att dokumentera ökar 

kvalitén på överrapportering till andra vårdgivare tyckte de flesta sjuksköterskorna i 

Törnvalls undersökning. Även i Björvells et al. (2003a) studie var man ense om att 

omvårdnadsdokumentation var en nödvändighet för patientensäkerheten. 

 

VIPS-modellen gjorde att sjuksköterskor omvärderade sin syn på dokumentation och 

sin profession. Man tyckte, till en början, att man mer var en ”medicinsk-teknisk 

expert” och att man mest skulle dokumentera på ett medicinsktorienterat sätt men efter 

en lång process kunde man värdera omvårdnaden högre och känna sig mer klar över sitt 
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omvårdnadsperspektiv. Man tyckte också att man fick ett ökat självförtroende vad gäller 

kunskapen om dokumentation (Björvell et al., 2003a). 

 

METODDISKUSSION 

Under arbetets gång har tankar kring valt syfte och metod funnits. Vi fann en begränsad 

mängd artiklar, inga artiklar svarade exakt på vårt syfte. Med detta som grund, bestämde 

vi oss för att en litteraturöversikt passade valt ämne bäst. När beslutet att använda både 

kvalitativa och kvantitativa studier var taget såg vi att vårt syfte kunde besvaras och att 

vi på så vis fick en bra bredd på resultatet. Vad vi hela tiden fick ha i beaktande var 

dock skillnader i hur man redovisar kvalitativa respektive kvantitativa studier och att 

dessa därför inte är helt jämförbara. I kvantitativa studier vill man kunna generalisera 

resultatet d.v.s. dra slutsatser från urvalet till populationen och i kvalitativa studier vill 

man hitta djupgående mönster och tolka olika begrepp (Körner & Wahlgren, 2005). Då 

en litteraturöversikt ska ge en överblick av ett avgränsat område har vi tagit de delar ur 

artiklarna som motsvarar vårt syfte.  

 

Funderingar har förts kring varför det fanns få artiklar i ämnet. Kanske beror detta på att 

datoriserad omvårdnadsdokumentation är relativt nytt och att forskningen kring detta 

därför inte hunnit bli så omfattande. Under vår litteratursökning visade sig att det endast 

finns ett fåtal forskare inom ämnet omvårdnadsdokumentation i världen. Därav de till 

antalet få författare i vår referenslista. Att hitta artiklar som utgick från sjuksköterskors 

uppfattning av omvårdnadsdokumentation försvårade sökningen. Många artiklar utgick 

från andra perspektiv. Därför togs alla artiklar med som svarade mot vårt syfte oavsett 

världsdel, kultur, språk eller arbetsplats. Då vi inte har någon inblick i andra 

världsdelars vårdkultur, bemanning, organisation, ekonomiska ramar eller arbetssätt har 

jämförelsen mellan artiklarna inte blivit helt rättvis. 

Utifrån ämnet upplever vi att vald metod är korrekt. Att bryta ner helheten till delar var 

ett intressant och nytt arbetssätt för oss. Vald metod gjorde att vi fick tänka nytt och 

lägga vår förförståelse åt sidan. För att sedan kunna formulera delarna till en ny helhet 

bearbetas materialet flera gånger, vilket gjorde att vi såg nya helheter som inte syntes 

från början.  

 

Att formulera teman och hitta täckande och bra benämningar på dessa visade sig vara 

svårt. Alla delar skulle passa in under något tema och därför blev vi tvungna att ändra 

och bearbeta både teman och subteman under hela arbetets gång. Att dela upp delarna 

och det nya resultatet i två övergripande kategorier; yttre och inre, upplevde vi vara bra 

eftersom detta i sin tur underlättade arbetet att hitta bra benämningar på subteman.  

 

RESULTATDISKUSSION 

Ett ofta påtalat problem av sjuksköterskor i samband med dokumentation är tidsbrist 

(Jonasson 1998). Dessutom tas, i samma artikel, också personalbrist och hög vårdtyngd 

upp. Jonasson (1998) visade i sin undersökning att ju lägre sjukskötersketätheten är 

desto sämre omvårdnadsdokumentation. Även Björvell (2001) skriver att tidsbrist är 

den faktor som de allra flesta av landets sjuksköterskor anger som det största hindret för 

en god dokumentation. Här blev vi lite förvånade vad gäller vårt resultat. Vår 

förförståelse sa oss att vi skulle få fram flest åsikter gällande tidsbrist, stress, frustration 
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och en ifrågasatthet av omvårdnadsdokumentation. I stället kom det fram fler åsikter 

som handlade om bristen på utbildning, bristande design på datajournalerna, bristfällig 

utrustning och brister inom arbetsorganisationen. Många sjuksköterskor i både Björvells 

et al. (2003b) och Törnvalls et al. (2004) studie uttryckte att de ville ha mer tid för 

utbildning och utveckling av sin omvårdnadsdokumentation. Redan 1997 skrev 

Törnkvist, Gardulf & Strender att sjuksköterskor hade bristande kunskap i vad som var 

viktigt att journalföra, saknade utbildning och erfarenhet i omvårdnadsdokumentation 

samt förmåga att uttrycka sig koncist. Fogelberg Dahm och Wadensten (2008) visade i 

sin studie att det behövs träning för att lära sig hur standardiserade vårdplaner används. 

Det framkom behov av mer kunskap om standardiserade vårdplaner och bättre 

förståelse för vad evidensbaserad omvårdnad är. I ett par andra studier framkom att man 

önskade fler tillfällen där man fick möjlighet att prata ihop sig om hur dokumentationen 

skulle se ut på den arbetsplats man arbetade (Björvell et al., 2003b; Törnvall et al., 

2004). Detta tror vi är en viktig och i stort sett nödvändig förutsättning som allt för 

sällan blir av. Det gör att omvårdnadsdokumentationen på en och samma arbetsplats kan 

bli ganska spretig och inte så enhetlig som man skulle önska. Därför blir det svårt att få 

en överblick över patienten eftersom man skriver information på olika ställen och på 

olika sätt och detta kan i sin tur göra att omvårdnadsdokumentationen upplevs 

omständlig, upprepande och tidskrävande. För att få en så enkel och säker 

dokumentation som möjligt tror vi därför att det är viktigt att man vid jämna mellanrum 

får tillfällen avsatta till att bara prata omvårdnadsdokumentation på respektive 

arbetsplats och där ha möjlighet att ta upp frågor angående dokumentation som dykt 

upp. Enligt Törnvall och Wilhelmsson (2008) behöver omvårdnadsdokumentationen bli 

mer tydlig och utförlig för att underlätta kommunikationen i vården och utgöra en grund 

för kvalitetsutveckling. Det har visat sig att även på vilket sätt 

dokumentationsutbildningarna utförs har betydelse. Rosendal Darmer, Ankersen, 

Geissler Nielsen, Landberger, Lippert och Egerod (2006) beskriver att en framgångsrik 

utbildningsmetod och implementeringsstrategi vid införandet av 

omvårdnadsdokumentation var att utbilda hela personalgruppen samtidigt i stället för att 

utbilda nyckelpersoner som i sin tur skulle vidarebefordra sina kunskaper.  

En annan försvårande omständighet som Björvell (2001) skriver om är den arbetsmiljö 

där sjuksköterskan förväntas göra sin dokumentation. Journalföringen och 

vårdplaneringen kräver inte bara den tid det tar att skriva ned texten utan även tiden att 

reflektera över patientens situation och att formulera orden på tydligast möjliga sätt. 

Detta framkom även i vårt resultat där man uttryckte att själva utvärderingen av 

planerade åtgärder i varje omvårdnadsdiagnos och omvårdnadsplan ansågs vara den 

mest arbets-och tidskrävande aspekten i dokumentationen. Sjuksköterskorna tog sig inte 

tid att utvärdera åtgärder enligt Lee (2005b). Att ständigt bli avbruten och aldrig ha lugn 

och ro för reflektion i samband med dokumentationen upplevdes frustrerande av 

sjuksköterskorna i Björvells et al. (2003a) studie. Det blev också väldigt tidskrävande 

eftersom avbrottet i tankarna gjorde att man behövde ”samla ihop tankarna” igen. Ett av 

de största problemen för oss sjuksköterskor gällande dokumentation anser vi vara den 

fysiska arbetsmiljön vi arbetar i. Att ständigt bli avbruten av telefonen, anhöriga, läkare, 

undersköterskor och övriga yrkeskategorier gör att dokumentationen blir en källa till 

frustration. Detta uttrycker också sjuksköterskorna i Törnkvists et al. (1997) studie där 

man säger att man saknar en ostörd plats med funktionella datorer att sitta och 

dokumentera vid och man beskrev frustration över att bli avbruten hela tiden. Därför är 
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det av stor vikt att arbetsplatsen anpassas så att sjuksköterskor har tillgång till en sådan 

här ostörd plats. 

Enligt Björvell et al. (2003a) var dokumentationen enligt VIPS-modellen mer 

tidskrävande, både i den mening att det krävdes mer eftertanke och att den var mer 

detaljerad. Många gånger, tror vi, att själva tänkandet och utvärderingen är det som får 

stå tillbaka när sjuksköterskor dokumenterar. Kanske beror det på att reflektionen inte 

anses vara så viktig och att det inte upplevs som att man jobbar ”på riktigt” när man 

reflekterar och utvärderar. Om man måste prioritera mellan sina arbetsuppgifter som 

sjuksköterska hamnar ofta utvärderingen och reflektionen längst ner på listan. Det är då 

viktigt att komma ihåg att utvärderingen av patientens omvårdnad är en lika viktig del i 

omvårdnadsprocessen som bedömning, planering och genomförande (Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 2005). 

Kanske talar en sjuksköterska, i Törnvall et al. (2004), för fler när hon säger att man 

måste värdera omvårdnadsdokumentationen högre och ge den mer uppmärksamhet.  

Det framkom i studierna gjorda av Lee (2005a, 2008) att man upplevde 

dokumentationsproceduren som ineffektiv och att man lade ner mer tid framför datorn 

än man gjorde med patienten. Taylor (2003) beskriver också att 

omvårdnadsdokumentationen kan upplevas som en mödosam och tidskrävande uppgift 

som tar tid från patientvården, men sjuksköterskor bör vara medvetna om att det de 

skriver eller inte skriver om en patient kan ha stor inverkan på patientens vård. Kanske 

behöver sjuksköterskor påminna varandra om detta ibland då motivationen och tiden 

sviktar. 

Cheevakasemsook, Chapman, Francis och Davies (2006) tog upp de konflikter som kan 

uppstå mellan teoretiska situationer och den praktiska verkligheten för sjuksköterskor. 

En sådan konflikt, som verkar vara gällande för nästan hela världen och som beskrivs av 

Cheevakasemsook et al. (2006), är att dokumentationssystemen som används inte är 

anpassade efter omvårdnadsprocessen. Omvårdnadsprocessen som kan beskrivas som 

rationell, linjär och problemlösande kan ställa till problem eftersom den kan skära sig 

med det med komplexa arbetssätt sjuksköterskan använder sig av i verkligheten. 

Ytterligare en konflikt eller svårighet skulle kunna vara det som Pilhammar Andersson 

och Bergh (2003) talar om i sin bok nämligen den ”tysta kunskap” som innefattas i 

sjuksköterskans arbete. Med ”tyst kunskap” menas det som utövas utan att diskuteras, 

lyfts fram eller definieras som egentlig kunskap. Den tysta kunskapen upplevs ofta som 

självklar och tas för given. Om arbetet som sjuksköterskan utför inte syns kan det vara 

svårt att rättfärdiga vad det är hon gör och vad det är hon lägger sin arbetstid på. Många 

sjuksköterskor upplever att de många gånger får förklara och motivera vad de 

egentligen gör framför datorn. Sjuksköterskor blir ibland ifrågasatta av såväl patienter 

och anhöriga som läkare och övrig vårdpersonal. Detta beskriver även Björvell et al. 

(2003a) i sin studie där reaktionerna från omvårdnadspersonal gentemot 

omvårdnadsdokumentation ofta beskrevs som negativ och sjuksköterskorna kände brist 

på förståelse och support. De trodde att detta dels kunde bero på att 

omvårdnadspersonalen inte har kunskap för att kunna förstå sjuksköterskornas arbete 

och dels på att personalen inte upplevde att de fick tillräckligt med hjälp av 

sjuksköterskorna i patientarbetet. Men man kunde också se en positiv attitydförändring 
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hos omvårdnadspersonalen vad gäller dokumentationen. Även hos läkarna varierade 

inställningen. Somliga var positiva och läste gärna sjuksköterskans anteckningar för att 

få information om patienten medan andra inte förstod vad det var sjuksköterskan 

egentligen dokumenterade. Då kan det vara bra att påminna sig och sina kollegor om det 

som Taylor (2003) påtalar i sin studie; nämligen att omvårdnadsdokumentation 

möjliggör för sjuksköterskor att tydliggöra sin profession i omvårdnad och att den är ett 

sätt att visa på att vården har utförts.  

Enligt Chevakasemsook et al. (2006) var dokumentationen tidskrävande då 

sjuksköterskorna var tvungna att dokumentera i flera olika datainsamlingssystem 

exempelvis kardex, läkemedelslistor och omvårdnadsjournaler. Även sjuksköterskorna i 

Junttila, Salantera & Hupli (2005) ansåg att omvårdnadsdokumentationen var 

tidskrävande och frustrerande.  Trots detta ansågs dokumentation enligt VIPS ändå vara 

tidssparande jämfört med de anteckningar som tidigare gjorts (Björvell et al., 2003a). 

Även Rosendal Darmer et al. (2004) visade på att dokumentation enligt VIPS förkortade 

dokumentationstiden.  

I Björvell et al. (2003a, 2003b) samt Rosendal Darmer et al. (2004) studier framkom att 

sjuksköterskor ansåg att deras omvårdnadsdokumentation ökade patientsäkerheten, och 

man trodde också att dokumentation kommer att förbättra omvårdnaden i framtiden. 

Även Ehnfors och Thorell-Ekstrand (2000) menar att dokumentera omvårdnaden på ett 

noggrant sätt i patientens journal är en viktig åtgärd för att utveckla 

omvårdnadskunskapen, omvårdnadens kvalitet samt kvalitetsutveckling inom 

omvårdnad. Detta kan medverka till att patientens säkerhet förbättras. Specifik 

dokumentationsutbildning till sjuksköterskor, utvecklande av nya 

dokumentationssystem kan också öka patientsäkerheten. Enligt Kärkkäinen och 

Eriksson (2004) och Saranto och Kinnunen (2009) leder dokumentation av patientens 

omvårdnadsstatus samt planerade och genomförda omvårdnadsåtgärder till ökad 

patientsäkerhet samtidigt som hela omvårdnadsprocessen och patientens behov av 

omvårdnad synliggörs i patientjournalen.   

Frågor och funderingar har väckts under arbetets gång som kan vara ämne för framtida 

forskning. Hur vet vi att sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation kommer patienten 

till godo? Ett nytt sätt att dokumentera omvårdnad är ICF(International Classification of 

Functioning, Disability and Health), utgiven av Världshälsoorganisationen - WHO. 

Grundar sig på dokumentation utifrån funktionstillstånd. Det vore intressant att 

undersöka hur ICF påverkar omvårdnaden, omvårdnadsdokumentationen, 

patientsäkerheten och vårdkvaliteten? 

  

Praktiska implikationer 

 Sjuksköterskor bör ges tid och möjlighet att få sitta i en ostörd arbetsmiljö och få 

uppleva detta som ett stöd i samband med sin omvårdnadsdokumentation. 

 Utbildning i dokumentation samt utbildning i dokumentationssystem behövs för 

att få fördjupad kunskap och kunna utföra sin omvårdnadsdokumentation 

optimalt. 



 17 

 

 Bekräftelse och uppmuntran av sjuksköterskans profession och 

omvårdnadsdokumentation förstärker medvetenheten av omvårdnaden och ökar 

patientsäkerheten. 

 

 Sjuksköterskor bör gemensamt diskutera och reflektera över sin 

omvårdnadsdokumentation och därigenom utveckla densamma.  
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BILAGA 1   

ÖVERSIKT AV ANALYSERADE ARTIKLAR  

      

 

 

 
Problem och syfte Metod (urval, analys mm) Resultat 

1. Titel: 

Electronic nursing 

documentation in 

primary health care. 

Författare: 

Törnvall, E. & 

Wilhelmsson, S. 

Tidskrift: 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

Årtal: 
2004 

 

Att beskriva och 

analysera 

omvårdnadsdokumenta

tion utifrån 

elektroniska 

patientjournaler i 

primärvården. 

Tyngdpunkten i 

studien låg på 

sjuksköterskors åsikter 

och på vad de 

dokumenterade i 

förhållande till 

användningen av 

sökord i VIPS. 

Kvantitativ studie som innehöll tre 

delar; ett frågeformulär som 

innehöll demografiska frågor 

(såsom ålder, antal år i yrket 

o.s.v.), ett frågeformulär om 

dokumentation (45 flervalsfrågor 

och fyra öppna frågor) och en 

beräkning av 

användningsfrekvensen av olika 

VIPS-sökord. 

 

Urvalet bestod av 

distriktsköterskor från Sverige och 

gjordes genom stratifierad 

randomisering. n=154  

Frågeformuläret visade att de sjuksköterskor 

som hade gjort sin specialistutbildning efter 

1986 uppskattade sin kunskap om 

omvårdnadsprocessen som högre (p<0.01) än 

de sjuksköterskor som gick före 1986. Man 

såg också att de sjuksköterskor som hade fått 

utbildning i dokumentation uppskattade sin 

kunskap som signifikant högre (p<0.01) än de 

som inte fått utbildning. Vidare visade 

studien även på att de som fått 

datorutbildning värderade sin kunskap som 

högre än de som inte fått någon utbildbning 

(p<0.05). 

2.Titel: 

Nurses´ concerns 

about using 

information systems: 

analysis of comments 

on a computerized 

nursing care plan 

system in Taiwan. 

Författare: 

Lee, T. 

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing 

Årtal: 

2005a 

Att hitta en djupare 

förståelse för 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

datoriserade 

omvårdnadsplaner. 

En kvantitativ enkätstudie som 

innehöll 40 flervalsfrågor och en 

öppen fråga. Själva artikeln 

handlar bara om den öppna frågan 

som 202 av 738 sjuksköterskor 

svarade på. På denna öppna fråga, 

som löd: ”Vilken är din generella 

åsikt om den här datoriserade 

omvårdnadsplanen?”, gjordes 

sedan en kvalitativ innehållsanalys 

där man hittade nyckelord som 

sedan kunde delas in i fem olika 

teman. Studien är gjord i Taiwan.  

I resultatet framkom att sjuksköterskorna var 

bekymrade över säkerheten vid datoriserad 

dokumentation, minskad arbetseffektivitet, 

svårigheter i att individualisera omvårdnaden, 

dålig design på innehållet, dålig funktion av 

systemet och utebliven systemintegrering. 

 

3.Titel: 

Nurses´ perception of 

their documentation 

experiences in a 

computerized nursing 

care planning system. 

Författare: 

Lee, T. 

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing 

Årtal: 

2006 

 

Att undersöka hur 

upplägget av innehållet 

i en datoriserad 

omvårdnadsplan 

påverkar 

sjuksköterskors 

uppfattning av deras 

dokumentationserfaren

het, i synnerhet 

gällande 

omvårdnadsplaner. 

Kvalitativ intervjustudie. Urvalet 

kom från ett medicinskt centrum i 

Taiwan och man jobbade i 

huvudsak på lungavdelningar. 

Huvudfrågan var: ”På vilket sätt 

tror du att innehållet i den 

datoriserade omvårdnadsplanen 

påverkar när vårdplaner ska 

göras?” 

Resultatet delas upp i tre teman som beskriver 

betydandet av den datoriserade 

omvårdnadsplanen. Man tyckte att 

omvårdnadsplanen kunde användas som en 

”kom-ihåg-lista” som bekräftade 

sjuksköterskornas diagnos och omvårdnad, 

den kunde var ett verktyg för lärande och den 

kunde  användas som ett verktyg för att 

bedöma, omvärdera och prioritera 

dokumentationen. 
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4.Titel: 

Nursing information: 

users´ experiences of 

a system in Taiwan 

one year after its 

implementation. 

Författare: 

Lee, T. 

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing 

Årtal: 
2008 

 

 

Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenhet av ett nytt 

dokumentationssystem 

i syfte att identifiera 

tekniska problem som 

kan uppstå i den 

dagliga användningen. 

Kvalitativ intervjustudie i grupp. 

23 sjuksköterskor från fyra 

operationsavdelningar valde att 

vara med i studien som är gjord i 

Taiwan. 

I intervjun ingick frågor som 

berörde vilket inflytande datorerna 

har på sjuksköterskornas arbete 

och som handlade om den 

elektroniska 

dokumentationsprocessen. 

Presenteras i sex olika teman: För få datorer 

och skrivare, långsamma elektroniska system, 

förändringar i arbetsstrukturen, dålig design 

på innehållet, minskad dokumentationskvalité 

och påverkan på de kollegiala relationerna. 

 

5. Titel: 

Improving 

documentation using a 

nursing model. 

Författare: 

Björvell, C., 

Wredling, R. & 

Thorell-Ekstrand, I. 

Tidskrift: 

Journal of Advanced 

Nursing 

Årtal: 

2003a 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse och 

attityder gentemot 

effekterna av en två år 

lång och omfattande 

införande och 

användning av VIPS-

modellen. 

Kvalitativ diskussionsstudie. 

Datan samlades in genom 

gruppdiskussion som sedan 

analyserades med hjälp av en 

innehållsanalysmetod. Studien är 

gjord på tre sjukhus Sverige. 

Redovisas i fyra huvudgrupper: Påverkan på 

det dagliga arbetet och den professionella 

rollen, den fysiska och psykiska 

organisationen, förvärvad kunskap och 

gensvar och reaktioner från andra 

yrkesgrupper. 

6. Titel: 

The effect of a VIPS 

implementation 

programme on nurses´ 

knowledge and 

attitudes towards 

documentation. 

Författare: 

Rosendal Darmer, M., 

Ankersen, L., Geissler 

Nielsen, B., 

Landberger, G., 

Lippert, E. & Egerod, 

I. 

Tidskrift: 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

Årtal: 

2004 

Att beskriva effekten 

av sjuksköterskors 

attityder och kunskap 

utifrån ett tvåårigt 

implementerings-

program av VIPS. 

Kvantitativ enkätstudie. Delstudie. 

Metoden var en prospektiv, 

komparativ och kvasiexperimentell 

(ej randomiserad) enkätstudie, med 

en kontrollgrupp och en 

studiegrupp. Analys med hjälp av 

Mann-Whitney test. Enkäten 

bestod av tre delar, demografiska 

frågor, 16 slutna frågor om 

attityder och VIPS. Sista delen var 

frågor med flera svarsalternativ om 

dokumentationskunskaper. 

Studien genomfördes på 

Köpenhamns universitetssjukhus. 

Deltagarna arbetade på fyra  olika 

vårdavdelningar. 

Studiegruppen: n=72, 

kontrollgruppen: n=45 

Visar att implenteringsprogrammet av VIPS 

gav en positiv inverkan på 

omvårdnadsdokumentationen, och att VIPS 

modellen ökar sjuksköterskors förståelse för 

omvårdnadsprocessen. 

Bl.a. fann man att studiegruppen inte var lika 

övertygad som kontrollgruppen om att  

dokumentationen påverkade 

patientsäkerheten positivt (p=0.00). Man fann 

även att studiegruppen var mindre övertygad 

än kontrollgruppen om att VIPS-modellen 

förstärkte helhetsbilden av patienten 

(p=0.01). 
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7. Titel: 

Prerequisites and 

consequences of 

nursing 

documentation in 

patient records as 

perceived by a group 

of Registered Nurses. 

Författare: 

Björvell, C. Wredling, 

R. & Thorell-

Ekstrand, I. 

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing. 

Årtal: 

2003b 

Att belysa de faktorer 

som sjuksköterskor 

inom akutsjukvården 

uppfattar som 

förutsättningar och 

konsekvenser relaterat 

till deras 

omvårdnadsdokumenta

tion med hjälp av 

VIPS. 

Kvantitativ studie. Komparativ, 

deskriptiv enkätstudie. 

Sjuksköterskor från olika 

akutsjukvårdsavdelningar delades 

in i två grupper, A, n=34, och B, 

n=1113., bortfall n=770, kvar i 

studien grupp B n=343. Det stora 

bortfallet förklaras med 

organisatoriska förändringar på 

arbetsplatserna. Båda grupperna 

fick en tredagars utbildning i 

omvårdnadsdokumentation. Grupp 

A deltog dessutom under två års 

tid i ett omfattande  interventions 

program. Studien innehöll 20 

frågor, vilka besvarades i skalorna 

3-0 eller 1-5, beroende på vilken 

typ av frågor. Olika statistiska 

metoder användes, chi-square, t-

test, Mann-Whitney U-test. 

Studien är gjord i Sverige. 

Studien visade att grupp A upplevde 

omvårdnadsdokumentationen som mer 

fördelaktig i deras dagliga arbete än grupp B 

(p< 0.0001).  Sjuksköterskorna som fått mer 

utbildning i dokumentation ansåg sig ha 

tillräckligt med kunskap för att kunna utföra 

sin omvårdnadsdokumentation på ett lämpligt 

sätt, än de sjuksköterskor som fått mindre 

utbildning (p=0.0004). Man fann vidare att 

sjuksköterskorna med mer utbildning ansåg 

sig ha mer tid att dokumentera än de 

sjuksköterskor med mindre utbildning 

(p=0.0092). 

 

8. Titel: 

Electrronic Health 

Records 

Documentation in 

Nursing. 

Författare: 

Moody, L., Slocumb, 

E., Berg, B. & 

Jackson, D. 

Tidskrift: 

Computers, 

Informatics, Nursing 

Årtal: 

2004 

 

 

Att analysera 

funktionen hos det 

aktuella 

systemet,Electronic 

Health Records 

Documentation (EHR),  

och att identifiera 

sjuksköterskors behov 

av elektronisk 

dokumentationsmetod 

av klinisk data. 

Kvantitativ deskriptiv 

tvärsnittsstudie. Mätmetod: enkät.  

n=100 deltagare, dels 

sjuksköterskor, dels 

sjuksköterskeassistenter, vilka alla 

hade tillgång till EHR. Man kom 

från 23 avdelningar på ett sjukhus i 

Florida, USA. 

Mer än en tredjedel insåg att EHR resulterade 

i minskad arbetsbelastning. Majoriteten av 

sjuksköterskorna föredrog ”bedside” 

dokumentation, men sade att miljö och EHR 

systemet hindrade detta. Trots detta uppgav 

75% att EHR påverkade kvaliteten positivt, 

patientsäkerheten ökade. De sjuksköterskor 

med mer datorvana hade en mer positiv 

attityd till EHR än övriga ( p=0.01). 

9. Titel: 

Nursing diagnoses: 

factors affecting their 

use in charting 

standardized care 

plans. 

Författare: 

Lee, T. 

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing. 

Årtal: 

2005b 

 

 

 

 

 

Att beskriva de 

faktorer som kan 

påverka 

sjuksköterskors 

användning av 

omvårdnadsdiagnoser 

utifrån standardiserade 

omvårdnadsplaner i 

sjuksköterskors dagliga 

arbete. 

Kvalitativ intervjustudie. 

19 sjuksköterskor deltog i en första 

intervjuomgång, vilket resulterade 

i en annan studie. 12 av dessa 

sjuksköterskor fortsatte sitt 

deltagande i en andra 

intervjuomgång. Huvudfrågan löd: 

hur använder du 

omvårdnadsdiagnoser för att göra 

en omvårdnadsplan? Dataanalys 

enligt Miles och Huberman. 

Studien genomfördes på ett 

sjukhus i Taiwan. 

 

Beskriver upplevelser i sex teman;  

Sjuksköterskor såg till att anpassa patientens 

tillstånd till en designad omvårdnadsdiagnos. 

Svårt att hitta rätt omvårdnadsdiagnos – 

använde då medicinsk diagnos eller struntade 

i det. Att använda objektiv data för att 

beskriva patientens tillstånd. Ignorerade 

omvårdnadsmål. ”Bockade av i checklistan” 

utifrån planen utan att alltid utföra 

uppgifterna samt att sjuksköterskorna 

använde utvärdering för att möta sjukhusets 

krav. 

 

 

 


