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Sammanfattning 

Det ökade inflödet på landets akutmottagningar ställer stora krav på sjukvårdspersonal att de 

ger patienterna ett snabbt och säkert omhändertagande. Sjuksköterskan har som uppgift att 

bedöma, prioritera alla vårdsökande samt dokumentera all viktig information. Bedömningen 

sker utifrån riktlinjer som är baserade på sökorsak. Dokumentationen av olika åtgärder har 

betydelse för det fortsatta vård- och behandlingsarbetet och kan vara helt avgörande för 

patientsäkerheten. Syftet med studien var att beskriva hur väl dokumentationen genomfördes i 

patientens journal vid besök på akutmottagning. För att synliggöra dokumentationen valde 

författarna i denna studie att granska samtliga akutjournaler på patienter som var över 18 år 

och som sökt vård inom specialiteterna medicin och kirurgi, under ett dygn, på en 

akutmottagning i Väst Sverige. Exkluderade journaler var trauma journaler under det aktuella 

dygnet. Resultatet av studien visade på en generellt bristande dokumentation i akutjournalen. 

Av de granskade journalerna var det mer än hälften som saknade en dokumenterad 

anamnes/status, det var drygt en tiondel som inte hade någon dokumenterad prioritet. Det var 

fler män än kvinnor som sökte vård under det aktuella dygnet och flertalet av patienterna var 

födda före 1945.   

Nyckelord: Dokumentation, patient, akutmottagning, sjuksköterska, triage och bedömning. 

 



1 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

  

Sammanfattning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ................................................................................................. 1 

INLEDNING .............................................................................................................................. 3 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 4 

Säkerhetsställande av patientens prioritering ......................................................................... 4 

Triage ...................................................................................................................................... 5 

Första bedömningen ............................................................................................................... 5 

Den fysiska undersökningen ................................................................................................... 6 

Inledande av analys av sjukdomsbild ..................................................................................... 7 

Dokumentation ....................................................................................................................... 7 

Triagesystem ........................................................................................................................... 8 

METTS-A ............................................................................................................................... 9 

PROBLEMFORMULERING .................................................................................................. 11 

SYFTE ...................................................................................................................................... 12 

METOD .................................................................................................................................... 12 

Design ................................................................................................................................... 12 

Kontext ................................................................................................................................. 12 

Urval ..................................................................................................................................... 12 

Datainsamling ....................................................................................................................... 12 

Statistik analys .......................................................................................................................... 13 

Etiska övervägande ............................................................................................................... 14 

RESULTAT ............................................................................................................................. 15 

Åldersfördelning ................................................................................................................... 15 

Könsfördelning utifrån klinik ............................................................................................... 16 

Anamnes & Status ................................................................................................................ 17 

Vitalparametrar ..................................................................................................................... 18 

Prioritering ............................................................................................................................ 19 

Omprioritering ...................................................................................................................... 20 

METODDISKUSSION ............................................................................................................ 21 



2 

 

 

RESULTATDISKUSSION ...................................................................................................... 22 

Åldersfördelning ................................................................................................................... 22 

Könsfördelning utifrån klinik ............................................................................................... 22 

Anamnes & status ................................................................................................................. 23 

Vitalparametrar ..................................................................................................................... 23 

Prioriteringar ......................................................................................................................... 25 

Omprioriteringar ................................................................................................................... 25 

Dokumentation ..................................................................................................................... 26 

SLUTSATS .............................................................................................................................. 27 

KLINISKA IMPLIKATIONER ............................................................................................... 27 

REFERENSER ......................................................................................................................... 28 

BILAGOR ................................................................................................................................ 33 

 



3 

 

 

INLEDNING 

Akutmottagningar runt hela världen använder sig idag av olika sätt att ta omhand patienter 

som kommer till mottagningen. Med tanke på det ökande inflödet på dagens akutmottagningar 

ställs det stora krav på att patienter bedöms och prioriteras rätt (Christ, Grossman,Winter, 

Bingisser & Platz 2010). Alla patienter som kommer till akutmottagningen genomgår en 

triagebedömning av en sjuksköterska (SBU-Statens Beredning för medicinsk Utvärdering 

2010). Triagebedömning, innebär inte bara insamlandet av information om den vårdsökandes 

hälsosituation, utan även att sjuksköterskan skall bearbeta den insamlade informationen och 

gör en slutbedömning vilket i sin tur leder till en prioritering (Göransson, Ehnfors, Fonteyn & 

Ehrenberg 2007).   

Triagebedömning handlar om i huvudsak om att bedöma patientens hälsotillstånd utifrån 

patientens sökorsak och symtom. Bedömningen görs utifrån en rad frågor som sjuksköterskan 

ställer till patienten (vid behov till anhöriga). Det handlar om att få fram uppgifter om 

kontaktorsaken samt information om patientens hälsohistorik.  

För att vården skall vara patientsäker krävs det att all viktig information som framkommit 

dokumenteras. Dokumentation är enligt Grossman (2003) slutprocessen i sjuksköterskans 

triagebedömning. 

I dialog mellan författarna och ledningen vid den studerade akutmottagningen framkom en 

önskan från ledningen att författarna skulle undersöka dokumentationskulturen på 

mottagningen.  
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BAKGRUND 

Säkerhetsställande av patientens prioritering 

Vårdsökande människor kommer med en rad olika typer av sjukdomar och skador till 

sjukhusens akutmottagningar (SBU 2010). Patienternas status varierar, från livshotande 

tillstånd, till åkommor som inte försämras under ett par timmars väntan. Om det inte skulle 

finnas väntetider till läkare skulle inte heller behov av någon form av turordningssystem 

behövas. På akutmottagningar uppstår dock väntetider och därför behövs det någon form av 

kösystem. Det är patientens medicinska behov, inte ankomsttiden som avgör vem som ska 

träffa läkaren först. Därför måste någon form av triagering och prioritering ske (Forsgren, 

Forsman & Carlström 2009).  

Människor som söker vård vid akutmottagningen, kommer dit då de upplever att deras skada 

eller situation är hälsofarlig. Situationen gör att patienterna känner sig sårbara, ängsliga, 

stressade och i vissa fall rädda (Gordon, Sheppard & Anaf 2008).  

Eftersom väntetiden vid en akutmottagning kan vara lång, kan en bra relation mellan 

vårdpersonal och patienter (och familj/anhöriga) påverka tillfredsställelsen med besöket, det 

finns en möjlighet att därigenom förbättra patientomvårdnaden och hälsoresultatet. Patienter 

som vistas i väntrummet kan känna en rädsla för att bli bortglömda, men en förklaring och 

uppskattning om eventuell väntetid kan leda till att det i allmänhet blir lättare att acceptera 

den (Ekwall, Gerdtz & Manias 2008, Cooke, Watt, Wertzler & Quan 2006 och Möller, 

Fridlund & Göransson 2010).   

Känslan av maktlöshet och ovisshet är centrala delar av vårdlidandet. Att vara patient kan ge 

känslan av att vara i en beroendeställning till vårdpersonalen. Att inte riktigt veta vad som 

skall hända och varför. Patienternas upplevelser av vården har stor betydelse, för patienten 

själv och det är en indikator på hur vårdkvalitén är, samt på vad som kan behöva förbättras. 

Hur nöjda patienterna är, påverkas av hela vårdprocessen (Dahlberg & Segersten 2010).  

Nöjda patienter kommunicerar bättre med personalen, vilket kan påverka triagebedömningen 

Det vill säga, ju mer patienten berättar och beskriver sitt problem och sina symtom, desto 

bättre möjligheter har sjuksköterskan att prioritera patienten rätt. Nöjda patienter är också 
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mindre benägna att söka en second opinion, vilket minskar sjukvårdskostnaderna enligt 

Ekwall, Gerdtz & Manias (2008).  

Kvaliteten på det första mötet mellan personal, patient och familj eller vårdare som följer med 

dem till akutmottagningen är viktig, på så vis att den påverkar hur individer uppfattar sin 

sjukhuserfarenhet. Patientens och anhörigas upplevelse av vården påverkas av hur de upplever 

tiden på akutmottagningen (Ekwall, Gerdtz & Manias 2008).  

 

Triage 

Själva ordet triage kommer från Franskan – Trier – som betyder sortera. Triagering användes 

redan på 1700-talet i krig, för att sortera de skadade (Iserson & Moskop 2007). Triage är en 

metod för att kunna ge rätt patient rätt vård vid rätt tidpunkt (Ryan 2008). En systematisk 

triage har stor betydelse för patientens prognos (Widgren 2009, SBU 2010).  

Triage kan delas in i fem viktiga delar; Första bedömningen, Fysisk undersökning, Inledande 

av analys av sjukdomsbild, Dokumentation och Triageverktyg (Estrada 1981). 

 

Första bedömningen 

Sjuksköterskan första bedömning görs utifrån vad patienten berättar, bland annat anledningen 

till besöket, hur länge symtomen pågått, patientens upplevelse, eventuella tidigare sjukdomar, 

behandlingar och allergier, etc.  (Estrada 1981).  

Det är inte alltid lätt att som patient beskriva sina symtom och ibland säger patienter saker 

som han/hon tror att sjuksköterskan vill höra. Som sjuksköterska handlar det ibland om att 

hjälpa patienten att beskriva sina symtom. Faktorer som kan påverka det vårdande samtalet är 

till exempel om patienten har svårt med språket, antingen på grund av att patienten inte talar 

samma språk, lider av afasi eller på grund av demens, har svårt att uttrycka sig. Det är viktigt 

att i det inledande mötet ta reda på så mycket som möjligt av den vårdsökandes kontaktorsak 

(Dahlberg & Segersten 2010, Grossman 2003 Turner 1981).  

En kraftig ökning av den äldre populationen har skett i Sverige de senaste årtiondena, vilket 

påverkat antal sökande på akutmottagningarna. På ett sjukhus i Sverige ökade antalet äldre 
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över 75år med 25 %. Även studier gjorda utomlands visar på likande siffror. Äldre personer 

har ofta mera komplexa problem och behov, än yngre personer. Ofta handlar det om liv och 

död eller väldigt brådskande medicinska behov. Att tidigt införskaffa sig information om 

patienten är därför viktigt (Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo 2004).    

För att en vårdsökande skall kunna känna förtroende och få känsla av att bli tagen på allvar är 

det viktigt att den möter personal med kompetens. De sjuksköterskor som inger förtroende, 

stor teknisk kunskap, visar kunskap i att de vet vad de gör, förklarar saker, tar sig tid för 

samtal, samt visar ödmjukhet gentemot patienten är de som har mest nöjda patienter (Chan & 

Chau 2005).  

 

Den fysiska undersökningen 

Sjuksköterskan ska under denna del undersöka patienten och införskaffa kunskap om 

patientens status genom att se på samt undersöka patienten genom att mäta vitalparametrar; 

puls, blodtryck, syremättnad, temperatur, andningsfrekvens och vakenhetsgrad (Andersson, 

Omberg & Svedlund 2006). Anledning till att det är viktigt är att symtom kan visa sig på ett 

sätt, men innebära något helt annat (Estrada 1981). Det är viktigt för sjuksköterskan att 

försäkra sig om att sökorsaken och symtomen är det verkliga problemet (Grossman 2003 & 

Turner 1981).  

Som ett exempel tar Estrada (1981) i sin studie upp en patient som sökte vård för smärta i 

hakan. När patientens vitalparametrar mättes upptäcktes en oregelbunden puls, vilket gjorde 

att fler prover togs och det visade sig att patientens hjärta var påverkat. Detta hade inte 

upptäckts så pass tidigt om inte parametrar togs redan vid triageringstillfället.   

Det är viktigt att sjuksköterskan har med i sin bedömning att den vårdsökande ibland 

underskattar sitt problem (Turner 1981). Beslutet angående prioritet grundar sjuksköterskan 

på patientens vitala parametrar, psykiska tillstånd samt den beskrivna kontaktorsaken 

(Andersson, Omberg & Svedlund 2006 och Grossman 2003). 

 



7 

 

 

Inledande av analys av sjukdomsbild 

Det inledande arbetet för sjuksköterskan är att ta prover och utföra olika tester samt 

undersökningar utifrån en teori om en viss diagnos (sjukdom). Detta har lett till att väntetiden 

för patienten blivit kortare eftersom initiala prover och undersökningar redan är genomförda 

när patienten träffar läkaren (Estrada 1981). Patientens eventuella mediciner och tidigare 

sjukdomar kan ge sjuksköterskan en föraning om hur patientens hälsosituation är, och det kan 

hjälpa sjuksköterskan att utvärdera en eventuell påverkan på patientens symtom.  Då vissa 

läkemedel kan påverka olika mekanismer i kroppen på olika vis, dels kompensera förlust av 

något eller sänka förhöjda värden så som till exempel hjärtfrekvensen, är det viktigt för 

patientsäkerheten att sjuksköterskan har farmakologisk kunskap (Wolf & Foley 2007). 

Det är viktigt att som sjuksköterska vara säker på sin bedömning och sitt beslut om 

prioritering, då detta har stor betydelse för den fortsatta vården/behandlingen för patienten. 

Det handlar också om huruvida sjuksköterskan vågar fråga en kollega om sin prioritering och 

att våga, att ha mod att ändra sitt beslut om prioritering. Nästan alla sjuksköterskor känner sig 

någon gång osäker på ett beslut och vissa väljer att diskutera detta med en kollega. Det kan 

vara speciellt svårt med beslut när det gäller patienter som visar upp flera symtom, hur länge 

kan patienten vänta innan allvarliga skador uppstår? (Andersson, Omberg & Svedlund 2006). 

 

Dokumentation 

Från det att patienten tas om hand av vårdpersonal börjar dokumentationen. Vid användandet 

av prehospitala insatser är det där dokumentationen börjar. Denna dokumentationsjournal tas 

över av personalen vid akutmottagningen, där sjuksköterskan fortsätter dokumentationen. Att 

använda samma dokumentationsjournal innebär också en helhet i vårdkedjan (Widgren, 

Örninge, Grauman & Thörn 2009). 

Förutom att dokumentera patientens egen berättelse angående sitt besök på akutmottagningen 

är det även viktigt att dokumentera eventuellt förekommande överkänslighet, patientens 

omvårdnadsbehov, eventuell sekretess, anhörigas namn samt telefonnummer. Även 

dokumentationen av olika åtgärder kan vara helt avgörande för patientsäkerheten och har 

betydelse för det fortsatta vård- och behandlingsarbetet (Nymark 2010). 
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Patientens status och hälsohistoria skall dokumenteras. Triagebeslutet är baserat på 

bedömning och insamling av diagnostisk data av patientens status, vilket kräver noggrann 

dokumentation. Att endast dokumentera sökorsak är inte tillräckligt. Den dokumenterade 

informationen kommer alltid att finnas i patientens journal och kan tas fram vid behov 

(Estrada1981 Grossman 2003 & Turner 1981 & SOSFS 2008:14).  

Det som inte är dokumenterat kan tolkas som att det inte är utfört. Det är viktigt att när 

läkaren skriver en ordination, att denna är tydlig och att sjuksköterskan som utför 

ordinationen dokumenterar detta. Dokumentation av omvärdering/utvärdering/omtriagering 

av patientens tillstånd är viktigt, inte bara för patienter som är under vård på 

akutmottagningen, utan även för de patienter som efter ett långvarigt besök får gå hem eller 

läggs in (Yu och Green 2009). 

Enligt patientdatalagen (2008:355) är den som arbetar och har legitimation inom hälso- och 

sjukvården skyldig att föra patientjournal vid vård. Enligt Fröberg & Sanderfelt (2007) utgår 

dokumentation från patientsäkerhet.  

Dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att patientjournalen kan utgöra ett underlag 

för uppföljning av vårdens resultat och kvalité (SOSFS 2008:14). 

 

Triagesystem 

Tanabe, Gimbel, Yarnold, Kyriacou & Adams (2004) skriver att det är viktigt att använda en 

triagemetod som identifierar de patienter med störst vårdbehov och som minimerar deras 

väntetid för behandling.  

Att använda ett system innebär kvalité, att prioritering av vårdbehov identifieras är en 

säkerhet för patienterna (SOSFS 2005:12). Detta innebär att patienterna får en systematisk 

och standardiserad klinisk undersökning (Widgren, Jourak & Martinius 2008).  

Att använda ett fem-skaligt triageinstrument är bättre än ett triageinstrument med endast tre 

skalor när det gäller både validitet och reliabilitet samt att det också är mindre risk för under- 

respektive övertriagering. (Christ, Grossmann, Winter, Bingisser & Platz 2010 & Travers, 

Waller, Bowling, Flowers, Tintinalli & Hill 2002).  
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Det ökade inflödet av patienter till landets akutmottagningar ställer krav på snabbt 

omhändertagande och identifiering av individuella vårdbehov. En korrekt prioritering och 

sortering är viktig för patientens prognos under vårdtiden (Widgren 2009). Det är viktigt att 

de bedömningar som görs blir korrekta för att individen skall få rätt insatser (Göransson, 

Ehrenberg & Ehnfors 2005).  

Sjuksköterskans förmåga att identifiera avvikelser från det normala och att handla snabbt 

kräver både kännedom om patienten och kunskap om det normala förloppet vid specifika 

tillstånd. När det finns många patienter med samma prioritering, skapar detta en prioritering 

bland prioriteringarna och sjuksköterskan måste därför se över om det är någon patient som 

måste träffa läkare före någon annan patient (Benner, Tanner & Chesla 1999, Andersson, 

Omberg M. & Svedlund 2006).  

Gerdtz & Bucknall (2001) studie visar på att patienter med lägre prioritet har genomgått färre 

kontroller av vitala parametrar i jämförelse med patienter med högre prioritet. Vidare visar 

studien på att där rutinkontroller av vitala parametrar och en begränsad neurologstatus 

genomförs, har liten betydelse för när patienten får träffa läkare.  

 

METTS-A 

METTS-A (Medical Emergency Triage and Treatment System - Adult) är ett av de sorterings- 

och mätsystem som används för att prioritera vuxna (adult) patienter, samt en metod för den 

uppföljande processen på akutmottagningen. Användandet av ovan nämnda modell är ett 

exempel på ett strukturerat arbetssätt för sjuksköterskan, där akutjournalen följer patienten 

och ger en vägledning i prioriteringsarbetet, oavsett svårighetsgrad, samt utgör en gemensam 

dokumentation för prehospital personal, akutpersonal, vårdpersonal samt läkare (Widgren & 

Jourak 2008).  

Validitet av triage mätinstrument innebär hur väl ett instrument mäter det som studien avser 

att mäta (SBU 2010). Enligt Widgren (2009) innebär en systematisk triage och en strukturerad 

metod att identifiera patientens vårdbehov ett minskande av den interindividuella 

variabiliteten i beslutsprocessen. Det ökar möjligheterna att patienter blir rätt bedömda, rätt 

prioriterade och därmed får rätt monitorering i väntan på den medicinska läkarbedömningen 

och de medicinska åtgärderna.  
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Det saknas dock jämförelsestudier mellan de olika triagesystemen samt att det vetenskapliga 

underlaget är otillräckligt för att bedöma triagesystemet METTS tillförlitlighet (SBU 2010). 
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PROBLEMFORMULERING 

För att kunna upprätthålla patientsäkerhet i akutvården krävs en säker och korrekt bedömning 

samt dokumentation av sjuksköterskan. Sjuksköterskans arbete på akutmottagningen består 

delvis av att bedöma samt prioritera de patienter som söker vård. Som sjuksköterska arbetar 

man utifrån ett helhetsperspektiv av patienten, vilket innebär att sjuksköterskan gör sina 

bedömningar på vad hon ser visuellt, vad patienten berättar och vad mätverktyget för 

bedömning visar. Det är vanligt att använda ett triagesystem som baseras på fysiologiska 

objektiva vitala parametrar i kombination med kontaktorsak kopplat till symtom och 

tecken/ESS (Emergency Symtoms and Signs). Ett helhetsperspektiv innebär också för 

sjuksköterskan att ta hänsyn till patientens tidigare eventuella sjukdomar som kan påverka 

dennes akuta tillstånd. 

Enligt Benner, Tanner & Chesla (1999) krävs det kunskap och erfarenhet för att kunna 

identifiera tecken och symtom med alla variationer och nyanser. Enligt författarna är målet att 

förhindra uppkomsten av akuta situationer genom en diagnostisering av kliniska förändringar 

på ett tidigt stadium i processen.  

Bedömningen handlar även om dokumentationsprocessen vilket sannolikt är avgörande för 

patientomhändertagandet. Att ha en tydlig och överskådlig dokumentation ökar 

patientsäkerheten. Dokumentationen bör vara så utformad att den tydligt visar bakgrunden till 

olika beslut samt hjälper till vid beslut kring triagenivå, övervakningsnivå och vårdnivå 

(Enander, Lethvall, Letterstål & Öhlén 2007). Det är därför viktigt att det finns bra 

dokumentationsrutiner och att det utvecklas till ett stöd i triageringen (SBU 2010).  

Författarna har valt att undersöka hur väl insamlad data dokumenteras på akutjournalen.  
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SYFTE 

Att beskriva hur väl dokumentation genomförs i patientens journal vid besök på 

akutmottagning.  

 

METOD 

Design 

För att besvara syftet valdes en empirisk studie med deskriptiv ansats och en beskrivande 

statistik. Den beskrivande delen består av olika variabler, som synliggörs i form av stapel- 

cirkel, - och stolpdiagram (Gellerstedt 2004). 

 

Kontext 

Studien har genomförts på en akutmottagning på ett medelstort akutsjukhus i Västra Sverige, 

som har cirka 47 500 patientbesök per år.    

 

Urval  

Urvalet var konsekutivt, det vill säga att urvalet bestod av journaler från samtliga patienter 

som sökt vård under ett dygn, inom områdena medicin och kirurgi och som var 18 år och 

över. Exkluderade journaler var traumapatienter, eftersom dessa patienter har en annan typ av 

journal samt dokumentation. 

Tidsperioden var den 1 november kl. 15.00 till den 2 november kl. 15.00, 2010. 

 

 

Datainsamling 

Personal som arbetade under detta dygn och som var stationerade på medicin- respektive 

kirurgi-områdena ombads att, när inkluderade patienter var färdigbehandlade på 
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akutmottagningen, kopiera dess akutjournaler. Alla akutjournaler scannas in i ett 

datajournalsystem. Resultatet i studien baseras på 90 patientjournaler. I och med att 

författarna, i efterhand med hjälp av ett datasystem som hanterar patientjournaler, kunnat 

hämta de journaler som missats vid tillfället för insamlingen finns inget bortfall.  

För att få ett kvantifierbart resultat har data, i form av olika variabler ur akutjournaler, 

insamlats och synliggjorts i form av diagram (Ejlertsson 2003).  

Akutjournalen delades in 26 olika variabler, bland annat identitet, ålder, kön, 

kliniktillhörighet, anamnes, status, överkänslighet, ESS/algoritm, prioritetsfärg, 

vitalparametrar, provtagning, tillsyn och prioritering. Rubrikerna återgavs i ett Excel 

dokument till vilket informationen från de insamlade journalerna överfördes.  

Följande variabler valdes ut och studerades djupare; Ålder, kön, anamnes, vitalparametrar, 

prioritering och omprioritering. Anledningen till att de redovisade variabler valdes ut, var att 

det är på dessa som akutjournalen har sitt fokus. 

Akutjournalen är utformad så att dokumentationen görs dels genom ”kryssrutor” och ”fritext” 

(se bilaga 3). Kryssrutorna tar bland annat upp tidigare sjukdomar, överkänslighet, 

vitalparametrar, blodsmitta samt diverse kapillära provtagningar. Det finns möjlighet att 

skriva i fritext både på fram- och baksidan av journalen. I fritexten på journalens framsida 

skriver sjuksköterskan kortfattat om patientens kontaktorsak till besöket på 

akutmottagningen, (alt. de prehospitala insatserna), vitalparametrar som tagits vid ankomst 

till akuten eller vid ett senare tillfälle, omprioriteringsfärg samt orsak till denna. På journalens 

baksida skall patientens anamnes och status dokumenteras. Det finns även utrymme för att 

dokumentera närmast anhörig, tillsyn av patienten under vårdtiden samt att ansvarig läkare 

har utrymme för att göra inläggningsanteckning till vårdavdelningen. 

 

Statistik analys 

En deskriptiv statistik med olika korstabeller, där resultatet redovisas av grunddata i absoluta 

tal, median, medelvärden samt i andelar, har använts i analysmetoden (Ejlertsson 2003). För 

att få resultatet mer överskådligt har författarna valt att presentera vissa delar från resultatet i 
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grafiska former med kvalitativa variabler (Ejlertsson 2003). Ifyllda uppgifter har registrerats 

manuellt först på papper och sedan i Microsoft Excel. Dataanalysen utfördes med hjälp av 

Microsoft Excel. De grafiska figurerna presenterar fördelningen av data med hjälp av 

stolpdiagram samt stapeldiagram med grupperade staplar (Ejlertsson 2003).  

 

 

Etiska övervägande 

Enligt Svensk författningssamling (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor krävs inget godkännande av etiska kommittén, då arbetet genomförs inom ramen 

för högskoleutbildning på avancerad nivå. Däremot har verksamhetschefen för 

akutmottagningen och chefsläkaren vid det aktuella sjukhuset i Västsverige tillfrågats för 

godkännande av granskningen av akutjournaler, se bilaga 1a & 1b.  

Alla akutjournaler har behandlats konfidentiellt. Uppgifter som kan identifiera deltagare har 

tagits bort. Ingen obehörig har haft tillgång till datamaterialet.  

För att undvika felkällor som kan uppstå då människor medvetet och/eller omedvetet ”skärper 

till sig” när man vet att ens arbete granskas, valde författarna, på uppmaning av ledningen, att 

endast meddela att journalkopiorna skulle användas i studiesyfte, men inte på vilket sätt. 
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RESULTAT 

Åldersfördelning 

Stapeldiagrammet visar åldersfördelningen på akutmottagningen det aktuella dygnet. Av de 

90 inkluderade patienterna så var 51 födda före 1945 och det var 39 som var födda mellan 

1945 och 1992. 

 

Tabell 1 Antal patienter födda före 1945 respektive mellan 1945-1992. 
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Könsfördelning utifrån klinik 

Under det aktuella dygnet var 37 av de vårdsökande kvinnor och 53 var män. 

Av dessa 37 kvinnor var det sju som sökte kirurgkliniken, 12 sökte medicinkliniken.18 av de 

kvinnliga patienterna hade inte någon dokumenterad kliniktillhörighet på sin journal.  

Av de 53 män som sökte vård under det aktuella dygnet var det 11 som sökt kirurgi, 22 som 

sökt medicin.  20 av de manliga patienter saknade dokumenterad kliniktillhörighet på 

journalen. 

 

Tabell 2 Ej ifylld kliniktillhörighet: 20 män och 18 kvinnor. Kirurgpatienter: 11män 

respektive sju kvinnor.  Medicinpatienter: 12 män och 22 kvinnor. 
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Anamnes & Status 

Av de patienter som var 65 år eller äldre var det sju kirurg- och 22 av medicinpatienterna som 

hade något av anamnes och/eller status dokumenterat. På 22 av de granskade journalerna 

saknades dokumenterad anamnes och status.  

Av de patienter som var mellan 18 och 64 år var det 11 kirurg- och 12 medicinpatienterna 

som hade någon form av dokumentation av anamnes och status medan det saknades på 16 

journaler. 

 

Tabell 3 Ifyllnadsgrad gällande dokumenterad anamnes & status utifrån ålder och klinik. 
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Vitalparametrar 

 

Resultatet i vår studie visade på att dokumentation av vitalparametrar utfördes på 51 journaler 

och att resterande 39 journaler inte hade vitalparametrar ifyllda. 

 

 

Tabell 4 Ifyllnadsgrad av vitalparametrar på akutjournal. 
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Prioritering 

 

Av 90 granskade akutjournaler så var det tre patienter som fått den högsta prioriteten, det vill 

säga röd. Det var 22 som blivit prioriterade till orange. 41 hade fått färgen gul, 11 var 

bedömda som grön prioritet, ingen hade fått färgen blå och det var 13 som inte hade någon 

prioriteringsfärg dokumenterad. 

 

 

Tabell 5 Antal dokumenterade prioriteringar utifrån prioritetsfärger.   
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Omprioritering 

 

Av totalt 90 akutjournaler var det fyra journaler som hade dokumenterat omprioritering. De 

journaler som hade dokumenterat omprioritering hade inte dokumenterat kliniktillhörighet på 

journalen. 

 

Tabell 6 Dokumenterad omprioritering fördelat utifrån kliniktillhörighet. 
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METODDISKUSSION 

 

Författarna valde att genomföra en empirisk studie med en kvantitativ metod för att belysa 

hur väl dokumentation utförs på akutmottagning. För att få resultatet överskådligt valde 

författarna att redovisa det insamlade materialet både i text och i olika diagramformer 

(Ejlertsson 2003).  

 

Datainsamlingen var tidskrävande då den kom att bestå av många delmoment. De journaler 

som samlats in på akutmottagningen jämfördes med patientregistret för att säkerställa att 

samtliga journaler under det aktuella dygnet kom att ingå i studien. Saknade journaler 

eftersöktes (i vissa fall flertalet gånger) i det datoriserade journalsystemet som sjukhuset 

använde sig av. Om författarna hade bortrationaliserat journalinsamling från 

akutmottagningen och endast använt patientregistret för det aktuella dygnet och tagit fram 

journalerna från det datoriserade journalsystemet direkt hade insamlandet av material 

troligtvis inte varit lika tidskrävande. 

 

Materialet sammanställdes utifrån olika variabler som togs fram från akutjournalen, till 

exempel vitala parametrar, kön, ålder, prioritering, anamnes och omprioritering. Det blev 

många kombinationsmöjligheter. Svårigheten var att begränsa antalet variabler. Eventuellt 

hade sammanställningsarbetet varit lättare för författarna om de delat in akutjournalen i större 

delar och efter det delat in dessa i under rubriker. 

 

Studien har en hög intern validitet på grund av att författarna har studerat dokumentationen på 

alla akutjournaler för patienter över 18år, som sökt vård inom medicin- alternativt kirurg-

kliniken under ett dygn. Den interna reliabiliteten är hög, då insamlad rådata från det aktuella 

dygnet inte är förändringsbar.   

Graden av extern validitet på studien kan diskuteras. Det finns en sannolikhet att resultatet 

skulle se annorlunda ut, om studien genomfördes vid ett annat tillfälle, ett annat sjukhus eller 

under en längre period vilket minskar studiens generaliserbarhet. 
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Tänkbar bias i studien var att akutjournalen följer patienten under hela vårdvistelsen, om en 

patient sökt för något medicinskt till exempel bröstsmärta och sedan blir remitterad till 

kirurgkliniken, för misstanke om högt sittande buksmärta, innebar detta att EKG, som 

vanligtvis inte tas på kirurgpatienter var dokumenterat vilket innebar en högre ifyllnadsgrad 

av akutjournalen. 

En del artiklar i arbetet är ”lite äldre” - vilket visar på att fenomenet funnits länge och att det 

fortfarande är aktuellt. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Åldersfördelning 

Resultatet i vår studie visade på att det är fler äldre, än yngre människor som söker 

akutsjukvård, sannolikt på grund av människan blir äldre och detta medför ofta en mer 

komplicerad hälsosituation.  

Aminzadeh & Dalzeil (2002) har skrivit en jämförelsestudie, av yngre och äldre människors 

vanor att söka akutsjukvård i södra Australien. Resultatet visade att äldre människor oftare 

söker akutsjukvård och att deras sökorsak har högre grad av akuticitet. De äldres besök på 

akutmottagningen var många gånger längre och resulterade oftare till en inläggning på 

sjukhuset än för de yngre patienterna. De nämner även att en annan anledning tros ha med 

riskfaktorer att göra, som är vanligare bland äldre. 

 

Könsfördelning utifrån klinik 

Vår studie visade på att det var fler män än kvinnor som sökte vård på akutmottagningen det 

aktuella dygnet. Kanske beror detta på att männen sökt vård i ett tidigare stadium av sitt 

insjuknande, kanske kvinnor väljer att vänta, i tron om att det skall bli bättre eller minimerar 

sina problem. I jämförelsestudier mellan kvinnliga och manliga patienter visade resultatet på 

att skillnaden låg i den bakomliggande anledningen, exempelvis social bakgrund och tidigare 

sjukdomar (Moser, McKinley, Dracup & Chung 2005 & De Von, Hogan, Ochs & Shapiro 
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2010 & Sun, Burstin & Brennan 2003). Ut efter dessa studier kan vårt resultat tolkas som en 

tillfällighet. 

 

Anamnes & status 

Vårt resultat visade på bristande dokumentation av patientens anamnes och status, vilket var 

en risk för patientsäkerheten, eftersom tidigare sjukdomar kunde dels dölja patientens 

nuvarande symtombild, eller öka riskerna för komplikationer. Vårt resultat får stöd från 

Hwang (2009) som i sin studie skriver att det finns riskfaktorer som kan orsaka olika 

sjukdomstillstånd eller späda på eventuell sjukdom, det är därför viktigt att sjuksköterskan 

införskaffar information om den vårdsökandes hälsotillstånd/status, hälsohistorik/anamnes 

och olika vanor, för att kunna göra en så korrekt bedömning av situationen som möjligt. Även 

Stiell, Forster, Stiell & Walraven (2003) har kommit fram till att viss hälsohistorik inte 

dokumenterats.  

Sjuksköterskans bedömning av patientens status och är viktig, eftersom patienters tillstånd 

snabbt kan förändras. Bedömningen måste göras individuellt med utgångspunkt från 

patienten. Målet är att patientens eventuella problem upptäcks i ett tidigt stadium och åtgärdas 

snabbt och därmed reducerar symtomen och om möjligt upphör (Gulbrandsen & Stubberud 

2009). Syftet med att dokumentera patientens anamnes och status är att inte enbart beskriva 

symtom utan att återge en helhetsbild av en människa i ohälsa (Björvell 2001).  

 

Vitalparametrar 

I vår studie har mindre än hälften av patientjournalerna ifyllda vitalparametrar, vilket kan 

innebära att något har missats och/eller något kunnat upptäckas tidigare om parametrarna 

tagits. Målet för den enskilda patienten styrs av den kliniska bilden. Ett avvikande mönster 

kan vara tecken på förändring i patientens status och att patienten är i behov av snabbare 

handläggning (Gulbrandsen & Stubberud 2009 & Wolf & Foley 2007).  

En studie gjord av Vance & Sprivulis (2005) på en akutmottagning i Australien, visade att ca 

en tredjedel av 940 patienter hade total ifyllnadsgrad av akutjournalen. Även Armstrong, 
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Walthall, Clancy, Mullee & Simpson (2008) fann i sin studie att ifyllnadsgraden av 

vitalparametrar var bristfällig. I deras studie var det ca hälften av patientjournalerna som hade 

undermålig ifyllnadsgrad. 

Att kontrollera och dokumentera vitalparametrar vid triageringen ökar chanserna att kunna 

identifiera patienter med livshotande sjukdom (Rady 1994 och Winters, McCurdy & 

Zilberstein 2008). Övervakning och dokumentation av vitalparametrar är en viktig del i 

vården av patienter på akutmottagningen. Det yttersta målet med övervakning är att hjälpa till 

att förebygga eller behandla organsvikt. Dock bör övervakning bara vara ett komplement till 

en klinisk undersökning (Andrews & Nolan 2006). Det finns ett behov av klara riktlinjer och 

rutiner gällande vilka parametrar som skall tas för att underlätta beslutfattandet om 

prioritering och för att alla patienter skall få likvärdig bedömning på akutmottagningen 

(Andersson, Omberg, & Svedlund 2006).  

Vitalparametrar kan vara svårt att tolka på äldre människor. Därför är det är speciellt viktigt 

att mäta alla vitalparametrar försiktigt och noggrant på äldre patienter för att få en optimal 

triagebedömning, då ”normala” vitalparametrar inte alltid är normala hos denna kategori på 

grund av de fysiologiska förändringar som kommer med åldrandet.  Kroppstemperaturen är 

viktig hos äldre, är den för låg kan detta vara ett tecken på dåliga reserver eller sepsis, vilket 

kan innebära stor risk för patienten. För hög temperatur kan i sin tur vara ett tecken på 

infektion eller uttorkning (Wolf & Foley 2007). 

Att mäta hjärtfrekvens är viktigt. Hos en äldre människa kan hjärtproblem som till exempel 

bradykardi visa sig som nedsatt allmäntillstånd eller svimningar. En annan möjlig orsak till att 

hjärtfrekvensen är ur balans kan vara feldosering av läkemedel, vilket kan leda till brady- 

alternativt takykardier (Wolf & Foley 2007).  

Det är med hjälp av vitalparametrarna som sjuksköterskan enligt Gerdtz & Bucknall (2001) 

grundar sitt beslut om prioritet. Att vara uppmärksam på riskfaktorer och kliniska symtom 

samt eventuella förändringar i de olika parametrarna är betydelsefullt för patientens tillstånd 

och fortsatta behandling. Sjuksköterskan skall inte bara observera patientens funktioner utan 

också prioritera behoven som observeras och bedöma vad som är viktigast just då, för denna 

patient (Gulbrandsen & Stubberud 2009).   

Enligt Cooper, Schriger, Flaherty, Lin, & Hubbell (2002) är vitalparametrar inte viktiga i alla 
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triagebeslut, men att inte mäta vitalparmetrar kan innebära att något missas och att patientens 

säkerhet sätts på spel. 

Gerdtz & Bucknall (2001) skriver att inte mäta och dokumentera patientens vitala parametrar 

kan innebära en sämre triagebedömning, vilket i sin tur minskar patientsäkerheten.  

  

Prioriteringar 

Studiens resultat visar att majoriteten av de vårdsökande blivit prioriterade, men att 14 % inte 

fått någon prioritering dokumenterad.  

För att sjuksköterskan på akutmottagningen skall kunna genomföra en korrekt och säker 

triagering behöver hon/han insamla data, vilket görs genom att prata med samt undersöka 

patienten, mäta vitalparametrar och sedan värdera detta gentemot ett standardiserat 

bedömningsinstrument för att kunna fatta ett beslut och ge patienten rätt prioritering. 

Patientsäkerheten minskar när prioriteringar inte är genomförda och dokumenterade. Att inte 

prioritera, kan påverka när patientens får vård (Göransson, Ehrenberg, Marklund & Ehnfors 

2005 & Göransson, Ehnfors, Fonteyn & Ehrenberg 2008).  

För att kunna erbjuda den hjälp som patienten behöver måste sjuksköterskan kunna prioritera, 

vilket bygger på professionell insikt och bedömning samt att detta dokumenteras för att 

kontinuerlig uppföljning skall kunna ske (Gulbrandsen & Stubberud 2009). 

 

Omprioriteringar 

I vår studie visar resultatet att endast ett fåtal journaler hade en dokumenterad omprioritering. 

Om det beror på bristfällig dokumentation eller om inga omprioriteringar genomförts under 

det aktuella dygnet har inte författarna studerat.  

Det är viktigt att veta att triage är en dynamisk process eftersom patientens tillstånd inte är 

statiskt och ändringar i de olika parametrarna kan signalerna om eventuell förändring och att 

åtgärder fortare kan behöva vidtas (Widfeldt & Örtenwall 2005 samt Armstrong, Walthall, 

Clancy Mullee & Simpson 2008). 
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Dokumentation 

Resultatet av vår studie visar på otillräcklig dokumentation inom flera områden. I en studie av 

Sandvoll & Hestetun (2009) angående 52 sjuksköterskors dokumentationsvanor visade 

resultatet att majoriteten sjuksköterskor upplevde att dokumentationen var viktig i arbetet, 

men hälften tyckte inte att dokumentationen var första prioritet i vården.  

Användandet av ett standardiserat dokument och patientjournalhantering ger möjlighet till en 

säker informationsöverföring samt en sammanhållen vårdkedja med gemensamma rutiner 

kring monitorering och åtgärder. Detta innebär också att riskerna minskar för att information 

skall gå förlorad vid överrapporteringen (Widgren, Örninge, Grauman & Thörn 2009). 

Det är meningen att patientjournalen skall vara ett stöd till den sjukvårdspersonal som är 

ansvarig för vården av patienten. Journalen är även ett hjälpmedel vid bedömningar av de 

insatser som kan behöva göras av vårdpersonal som tidigare kanske inte träffat patienten. 

Journalen är viktig, inte bara som information på vilken vård patienten erhållit, utan även 

viktig när det kommer till uppföljning, utvärdering, samt säkerhets- och kvalitetsarbete av 

vården (SOSFS 2008:14). 
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SLUTSATS 

Denna studie visade på att dokumentationen på akutjournalen var bristfällig. En ofullständig 

dokumentation kan leda till minskad patientsäkerhet.  Det åligger enligt lag en sjuksköterska 

att dokumentera information som kan vara av vikt för patientens vård och behandling. 

Med tanke på det ökade inflödet av patienter ställs det stora krav på att all inblandad 

sjukvårdspersonal snabbt och enkelt med hjälp av patientjournalen kan få information om 

patienten, dennes kontaktorsak, sjukdomshistoria, vitalparametrar samt prioritet.  

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Studiens resultat skall redovisas vid den aktuella akutmottagningen för att synliggöra brister, 

stimulera till gemensam reflektion om möjligheter att förbättra dokumentationen. Målet är en 

ökad medvetenhet som kan leda till en förbättrad dokumentationskultur. 

Tydligare riktlinjer som påvisar vem som skall dokumentera och vad som skall dokumenteras 

på akutjournalen under patientens vårdtid på akutmottagningen. 

Regelbunden uppföljning av dokumentationen genom att ett antal journaler slumpmässigt 

plockas ut, avidentifieras och sedan granskas. Vad som skall granskas på dessa journaler, kan 

beslutas på en arbetsplatsträff. När journalerna är granskade redovisas resultatet vid 

nästkommande arbetsplatsträff. På så vis kan eventuella förändringar/förbättringar i 

dokumentationen lätt synliggöras för hela personalgruppen.  
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BILAGOR 

    Bilaga 1a 

 

Verksamhetschefens godkännande av datainsamling 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot akutsjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 

på avancerad nivå.  

Att beskriva hur väl dokumentation genomförs i patientens journal vid besök på 

akutmottagning.  

 

Problemprecisering 

Sjuksköterskans arbete på akuten består delvis av att bedöma samt prioritera patienter som 

söker på akutmottagningen. Som sjuksköterska arbetar man utifrån ett helhetsperspektiv av 

patienten, vilket innebär att sjuksköterskan gör sina bedömningar på vad hon ser visuellt, vad 

patienten berättar och vad mätverktyget METTS visar. Det är därför viktigt att 

dokumentationsrutiner finns och utvecklas till ett stöd (SBU 2010).  

Metoden i examensarbetet är en kvantitativ ansats. För att kunna uppnå syftet har författarna 

valt att göra en empiriskstudie och för att ytterligare få ett kvantifierbart resultat kommer data 

från akutjournaler samlas in, från akutmottagningen NÄL i Trollhättan. 

 

Datainsamling kommer att bestå i att granska akutjournaler. Uppgifter som kan identifiera 

deltagare kommer att tas bort. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till datamaterialet. Vid 

publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat.  

Urvalet kommer att göras, genom en granskning av alla journaler som dokumenterats under 

tidsperioden 1 november 2010 från kl. 15 till 2 november till kl. 15 2010  
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Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 

 

Hälsningar 

 

__________________________ __________________________ 

Ulrica Gränsman  Ulrika Rölvåg 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska 

E-post: ulrica.gransman@vgregion.se        E-post: ulrika.rolvag@vgregion.se 

Tfn xxxxxxx Tfn xxxxxxx  

 

 Handledare Angela Bång 

Universitetslektor Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: Angela.Bang@hb.se 

Tfn xxxxxxxx 

 

 

 

      

 

Godkännande      

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Ulrica Gränsman och Ulrika Rölvåg 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

Trollhättan 27/9 2010 

 

_______________________________ 

Namn  

Verksamhetschef/Akutmottagningen/Trollhättan 

  

mailto:Angela.Bang@hb.se
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      Bilaga 1 b 

Chefsläkarens godkännande av datainsamling 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot akutsjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 

på avancerad nivå.  

Att beskriva hur väl dokumentation genomförs i patientens journal vid besök på 

akutmottagning.  

 

Problemprecisering 

Sjuksköterskans arbete på akuten består delvis av att bedöma samt prioritera patienter som 

söker på akutmottagningen. Som sjuksköterska arbetar man utifrån ett helhetsperspektiv av 

patienten, vilket innebär att sjuksköterskan gör sina bedömningar på vad hon ser visuellt, vad 

patienten berättar och vad mätverktyget METTS visar. Det är därför viktigt att 

dokumentationsrutiner finns och utvecklas till ett stöd (SBU 2010).  

Metoden i examensarbetet är en kvantitativ ansats. För att kunna uppnå syftet har författarna 

valt att göra en empiriskstudie och för att ytterligare få ett kvantifierbart resultat kommer data 

från akutjournaler samlas in, från akutmottagningen NÄL i Trollhättan. 

 

Datainsamling kommer att bestå i att granska akutjournaler. Uppgifter som kan identifiera 

deltagare kommer att tas bort. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till datamaterialet. Vid 

publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat.  

Urvalet kommer att göras, genom en granskning av alla journaler som dokumenterats under 

tidsperioden 1 november 2010 från kl. 15 till 2 november till kl. 15 2010  
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Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 

 

Hälsningar 

 

__________________________ __________________________ 

Ulrica Gränsman  Ulrika Rölvåg 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska 

E-post: ulrica.gransman@vgregion.se        E-post: ulrika.rolvag@vgregion.se 

Tfn xxxxxxx Tfn xxxxxxx  

 

 Handledare Angela Bång 

Universitetslektor Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: Angela.Bang@hb.se 

Tfn xxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

Godkännande      

Undertecknad chefsläkare godkänner härmed att Ulrica Gränsman och Ulrika Rölvåg 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

Trollhättan 27/9 2010 

 

_______________________________ 

Namn  

Chefsläkare/Akutmottagningen/Trollhättan 

 

 

mailto:Angela.Bang@hb.se
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