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SAMMANFATTNING 

I bakgrunden beskrivs att sjuksköterskan enligt lag är skyldig att dokumentera omvårdnad. 

Trots detta är sjuksköterskans dokumentation många gånger ofullständig i sina olika delar, 

vilket kan leda till svårigheter för sjuksköterskan att fatta adekvata beslut utifrån patientens 

omvårdnadsbehov. Som stöd för sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation finns till 

exempel VIPS-modellen. Tanken är att den ska fungera som ett stöd för sjuksköterskan 

genom att skapa en strukturerad dokumentation. För att granska kvaliteten på 

omvårdnadsdokumentationen kan modeller för journalgranskning användas, till exempel Cat-

Ch-Ing.  

Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans förutsättningar att 

föra omvårdnadsdokumentation. 

Metoden för denna studie var en forskningsöversikt. Artikelsökning genomfördes under 

oktober- december 2010 i databaserna PubMed och Cinahl samt genom manuell sökning. 

Totalt inkluderades 15 artiklar i resultatet. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna kände sig osäkra när det gällde omvårdnads-

dokumentation oavsett vilken typ av dokumentationssystem som användes. I flera artiklar 

framkom det att stöd från närmaste chef var av betydelse. Det fanns ett generellt behov av 

utbildning i att dokumentera omvårdnad och det framkom att det gav bättre effekt på 

dokumentationen om flera sjuksköterskor utbildades samtidigt. Arbetsmiljöns utformning 

påverkade sjuksköterskans förutsättningar att dokumentera. Sjuksköterskan saknade en 

avskild plats för att ha möjlighet till att dokumentera i lugn och ro. 

Slutsatsen var att utbildning i omvårdnadsdokumentation bör ges till hela 

sjuksköterskegruppen och att det var av vikt att detta följdes upp med kontinuerlig 

handledning. Känslan av stöd från arbetsledning och övriga yrkesgrupper var av betydelse. 

Möjligheten att dokumentera ostört påverkade dokumentationen. 

Nyckelord: omvårdnad, omvårdnadsdokumentation, faktorer och dokumentation. 
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INLEDNING                                                                                                                 

Författarna till denna forskningsöversikt arbetar som sjuksköterskor inom två skilda 

verksamhetsområden. Vid valet av ämne för denna forskningsöversikt fann författarna att 

omvårdnadsdokumentation var ett område där de båda upplevde att det fanns brister. Detta 

väckte en nyfikenhet att ta reda på vilka faktorer som hade betydelse för sjuksköterskan att 

föra omvårdnadsdokumentation. 

Sjuksköterskan är enligt lag skyldig att föra patientjournal (Patientdatalagen, 2008:355). I 

patientjournalen ska de uppgifter återfinnas som är nödvändiga för att kunna bedriva en god 

och säker omvårdnad. För att kunna påvisa resultat av omvårdnaden är det nödvändigt att 

omvårdnaden dokumenteras. Grazia De Marinis et al. (2010) fann att endast 40 procent av 

den omvårdnad som sjuksköterskorna gett patienterna syntes i journalerna. I denna 

forskningsöversikt kartläggs de faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnads-

dokumentation.  

BAKGRUND 

Omvårdnadsdokumentation 

Sjuksköterskan är enligt lag ålagd att dokumentera i journal. Det var dock först 1985 som 

detta reglerades i Patientjournallagen (SFS, 1985:562). Traditionen att systematiskt 

dokumentera är därför inte särskilt lång. Före denna reglering förde sjuksköterskan inte någon 

systematisk dokumentation och mycket information höll sjuksköterskan i huvudet eller via 

egna minnesanteckningar (Björvell, 2001). 

En systematisk dokumentation kan vara till hjälp för sjuksköterskan när denna söker 

information om en specifik patient. En studie av Brannon och Carson (2003) visar att den 

information som finns tillgänglig för sjuksköterskan då ett omvårdnadsbeslut ska fattas är av 

stor vikt. Informationen som sjuksköterskan samlar in och sedan tolkar leder till en specifik 

omvårdnadshandling. Om informationen är åtkomlig, systematisk och i sig korrekt, gällande 

den specifika patienten, underlättar det för sjuksköterskan att fatta ett beslut. 

I Kärkkäinen och Erikssons studie (2004) framkom att omvårdnadsforskare använde sig av 

omvårdnadsprocessens teoretiska begreppsramar för att utveckla systematiska 

dokumentationsmodeller för omvårdnad. På 1960-talet startade amerikanska forskare en 

utveckling av omvårdnadsprocessen. Både i utbildning och i klinisk verksamhet, 

internationellt sett, har nu omvårdnadsprocessen blivit accepterad. Patienten är i fokus och det 

ger sjuksköterskan hjälp att på ett strukturerat sätt dokumentera systematiskt. 

Omvårdnadsprocessen är att betrakta som en grund för professionell omvårdnad.  

Syftet med omvårdnadsdokumentation är enligt Jeffries, Johnsson och Griffiths (2010) att 

tillhandahålla effektiv kommunikation mellan personal inom hälso- och sjukvård. 

Omvårdnadsdokumentationens innehåll påverkar patientens pågående samt fortsatta vård, 

möjliggör utvärdering av patientens framsteg och hälsotillstånd samt att bibehålla patientens 

integritet. 

Enligt en rapport från Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut (1996) är den 

omvårdnadsdokumentation som den enskilda sjuksköterskan för av stor betydelse för den 

sjuksköterska som tar över när denne ska genomföra sina omvårdnadshandlingar. Det ansvar 

som den enskilda sjuksköterskan tar för sin omvårdnadsdokumentation när det gäller att 

formulera och dokumentera omvårdnadsmål står i relation till den omvårdnadskvalitet som 

sjuksköterskan vill uppnå. 
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Omvårdnadsdokumentation utifrån ett patientperspektiv 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (SFS, 1982:763) § 2a p.5 ”ska vården och 

behandlingen så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten”. I 

patientjournalen ska det framgå om det finns olika alternativ för vård och behandling som 

lämnats till patienten samt vilket val som gjorts. Enligt Patientdatalagen (SFS, 2008:355) ska 

språket i patientjournalen vara tydligt och enkelt och gå att förstå av den enskilde patienten.  

Kärkkäinen och Eriksson (2004) har utvecklat en modell för att dokumentera omvårdnad. 

Anledningen till detta är att de anser att det problemorienterade tänkandet som präglar 

omvårdnadsprocessen inte har tillräcklig bredd för att kunna dokumentera den vård som ges 

patienten, ur ett helhetsperspektiv. Modellen baseras på Katie Erikssons vårdvetenskapliga 

teori där även patientens syn på vården framgår. Kärkkäinen och Eriksson (2004) menar att 

när patientens uppfattning av vården kommer fram i dokumentationen ökar möjligheterna att 

utveckla och förbättra vården. Dokumentation enligt denna modell bygger på att de åtgärder 

som sjuksköterskan dokumenterar och utför, utgår från ett patientperspektiv istället för att 

vara baserat på en rad uppgifter som sjuksköterskan ska utföra. 

Carlsson, Ehnfors och Ehrenberg (2010) påvisade att i mer än 50 procent av 

patientjournalerna fanns det dokumenterat att patienterna hade ätsvårigheter. Det fanns dock 

ingen systematisk bedömning och dokumentation, inte heller någon tvärvetenskaplig 

samverkan. I ett fåtal fall hade patienten varit delaktig och kontinuerlig information höll låg 

kvalitet. En frågeställning som studien väckte var hur informationen förs vidare till andra 

vårdinrättningar.  

Omvårdnadsdokumentation enligt VIPS-modellen 

Sedan 90-talet har VIPS-modellen använts som ett redskap för dokumentera omvårdnad i 

patientjournalen. Modellen består av fyra nyckelbegrepp; välbefinnande, integritet, prevention 

och säkerhet. (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2008). Tanken är att modellen ska 

hjälpa sjuksköterskan att strukturera informationen om patienten så att den är lätt att finna när 

den behövs igen. Genom att använda sig av sökord förtydligas den redan kända 

omvårdnadsprocessens struktur som beskriver omvårdnadsrelevanta områden (Björvell, 

2001). 

Omvårdnadsprocessens faser består av; bedömning, diagnos/mål, planering, genomförande 

och utvärdering. Dessa faser överensstämmer med VIPS-modellens huvudsökord som är 

omvårdnadsanamnes, omvårdnadsstatus, omvårdnadsdiagnos/omvårdnadsmål, 

omvårdnadsåtgärder, omvårdnadsresultat, omvårdnadsmeddelande och omvårdnadsepikris 

(Ehnfors et al., 2008).  

Nedan följer en beskrivning av VIPS-modellens olika delar. Därefter följer en bild av 

flödesschemat för att ge en överskådlig illustration av dokumentationens olika faser. 

Omvårdnadsanamnes och omvårdnadsstatus 

I omvårdnadsanamnesen beskrivs patientens hälsotillstånd, tidigare sjukdomar och vardagliga 

liv före det aktuella vårtillfället, dvs. denna förändras inte under patientens aktuella vårdtid 

och kan därför användas vid kommande vårdtillfällen med vissa tillägg. 

Omvårdnadsstatus är en föränderlig process som skulle kunna översättas med aktuellt 

tillstånd. Nytt status skrivs när något i patientens tillstånd har förändrats. Omvårdnadsstatus 

kan behöva uppdateras flera gånger under ett och samma vårdtillfälle (Björvell, 2001). 
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Omvårdnadsplan 

Omvårdnadsplanen innefattar omvårdnadsdiagnos, mål och planerade omvårdnadsåtgärder.  

Syftet med omvårdnadsplanen är att förebygga och förekomma eventuella problem, inte 

enbart åtgärda de problem som har uppstått (Björvell, 2001). 

Resultat och utvärdering 

Omvårdnadsresultat är när en viss handling eller ett visst förlopp fullbordats. Denna handling 

eller förlopp kan vara något konkret eller abstrakt som har identifierats i patientens status. 

Utvärdering innebär att sjuksköterskan tar ställning till om de åtgärder som har vidtagits har 

haft tillfredsställande effekt eller inte (Björvell, 2001). 

Omvårdnadsepikris 

I omvårdnadsepikrisen sammanfattas och utvärderas den omvårdnad som har getts under 

vårdtiden, där säkerställs också att information om patienten inte försvinner när denna byter 

vårdgivare (Björvell, 2001).  

 

Figur 1 Flödesschema över VIPS-modellen (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2008) 

(Författarna har lämnat sitt godkännande till publicering av bilden ovan.) 

Standardvårdplan (SVP) 

Standardvårdplan är ett begrepp som beskriver utvalda omvårdnadsdiagnoser och 

omvårdnadsåtgärder för en specifik patientgrupp. Åtgärderna ska leda fram till ett 

förutbestämt och realistiskt mål. Den ska ses som en guide för den enskilde patienten och som 

ständigt måste utvärderas. Om den uppfattas som otillräcklig kan den kompletteras med en 

individuell vårdplan (IVP) (Forsberg & Edlund, 2003). Idag är kunskapen bristande kring hur 

standardvårdplaner införs på bästa sätt och det är få studier gjorda kring införande (Jansson, 

Bahtsevani, Pilhammar-Andersson & Forsberg, 2010).  
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Kvalitetssäkring 

Ehnfors, Ehrenberg och Smedby (2001) genomförde en litteraturstudie för att undersöka olika 

journalgranskningsmetoder. Journalgranskning anses vara en erkänd metod att för att granska 

kvaliteten på sjuksköterskans dokumentation. De fann fyra olika tillvägagångssätt att använda 

sig av vid journalgranskning. För att få en så komplett och tillförlitlig bild som möjligt av 

dokumentationens kvalitet föreslog författarna att granskningsprocessen omfattade en 

bedömning av kunskapsnivå, diagnoser, mål och resultat av patientvården i journalen. 

Björvell, Thorell-Ekstrand och Wredling (2000) har utvecklat en modell för att granska 

patientjournaler som dokumenteras enligt VIPS. Med mätinstrumentet Cat-Ch-Ing poängsätts 

dokumentationen utifrån uppsatta kriterier (kvalitet och kvantitet). En bra dokumentation ger 

höga poäng medan en sämre ger lägre poäng.  

Lagar som styr sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation 

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (SFS, 1982:763) innehåller de grundläggande reglerna för 

all hälso- och sjukvård. Lagen är utformad som en ramlag och den anger mål för hälso- och 

sjukvården samt krav på god vård. Lagen innehåller också bestämmelser om att vården ska 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens 

behov av trygghet i vård och behandling. 

2§ Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största 

behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. 

Patientdatalagen (SFS, 2008:355) är en samlad reglering av informationshantering inom 

hälso- och sjukvården. Den nya lagen, som trädde i kraft 1 juli 2008, ersätter 

vårdregisterlagen och patientjournallagen. Den nya lagen gör det möjligt att ha en 

sammanhållen journalföring mellan vårdgivare och tydliggör att vårdgivaren har ett uttalat 

ansvar för vilka som har behörighet, att föra behandlingshistorik (loggar) och att följa upp 

dessa loggar. I den nya lagen ges patienten möjlighet att spärra uppgifter i sin journal. En 

utgångspunkt för denna lag är att en användare endast ska få ta del av de patientuppgifter som 

behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Patienterna har rätt att få 

information om elektronisk åtkomst och om att de kan begära spärrar i sin journal. 

Evidensbaserad omvårdnad 

Enligt Nationalencyklopedin (2011) beskrivs evidens som;  

I allmän och filosofisk bemärkelse visshet eller det som ger visshet. Inom 

filosofin används evidens även om en iakttagelse som utgör ett stöd för en 

teori eller den upplevelse av självklarhet som man kan ha inför ett sant 

påstående. 

Enligt Nationalencyklopedin (2011) beskrivs evidensbaserad medicin; 

EBM, inriktningen att allt handlande inom sjukvården ska vara baserat på den 

mest tillförlitliga kunskap som finns att tillgå. Läkare m.fl. måste alltså inför 

varje patient eftersträva att ha kännedom om det aktuella kunskapsläget 

beträffande patientens problem. Stora systematiska ansträngningar görs 

nationellt och internationellt för att kontinuerligt bearbeta hittillsvarande och 
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nytillkommen kunskap och presentera slutsatser om hur stark evidensbasen är 

för värdet av olika metoder vid olika sjukdomar.        

Evidensbaserad omvårdnad innebär att sträva efter att bedriva omvårdnad på en god och säker 

grund som baseras på forskning. Evidensbaserad omvårdnad definieras av Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) som ett förhållningssätt och en process. Då ett beslut ska fattas ska 

bästa tillgängliga vetenskapliga bevis användas (förhållningssätt). Praktiskt sker detta genom 

att finna, sammanställa, kritiskt värdera och implementera detta underlag (process). Det 

betyder att den som arbetar i vården ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt och de beslut om 

åtgärder som tas i samråd med patienten ska grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

I Sverige och Norden är forskning kring detta område relativt nytillkommet. Först 1998 

publicerades de första rapporterna inom detta område av Statens beredning för medicinsk 

utredning (SBU) och Svensk Sjuksköterskeförening (SSF).  

Identifierade svårigheter i omvårdnadsdokumentationen 

I många fall är den ”muntliga kommunikationen” mer framträdande för sjuksköterskan trots 

att den skriftliga dokumentationen upplevs mer tillförlitlig. Det är en omöjlighet att bevara all 

information i minnet. Trots detta använder sig inte sjuksköterskan av den skriftliga 

dokumentationen i den utsträckning som skulle kunna önskas. Genom en effektiv 

omvårdnadsdokumentation tydliggörs sjuksköterskans arbete. De iakttagelser som gjorts leder 

till olika åtgärder som i sin tur utförs. Resultatet av dessa åtgärder utvärderas sedan (Jeffries et 

al., 2010).  

Enligt Dowding och Thompson (2003) kan en sjuksköterska göra en adekvat bedömning av 

en patients situation men därefter göra fel bedömning när hon väljer åtgärd. 

Omvårdnadsdiagnosen är grunden när sjuksköterskan ska välja omvårdnadsåtgärd för att 

kunna nå bästa resultat för patienten. Sjuksköterskan ansvarar för resultatet av vald åtgärd. 

Det är en viktig process att identifiera korrekt omvårdnadsdiagnos för att rätt 

omvårdnadsåtgärd ska sättas in så att effekten blir den bästa för patienten.  

Gunningberg (2000) konstaterade i sin studie att sjuksköterskorna gjorde riskbedömningar 

gällande vården kring patienter med höftledsfrakturer. Dessa bedömningar var dock inte 

strukturerade eller särskilt omfattande. Fokus lades på patientens fysiska aktivitet och 

mobilisering. Något som sjuksköterskorna noggrant observerade var tecken på eller uppkomst 

av trycksår. Kring viktiga delar såsom mat- och vätskeintag, inkontinens och patientens 

psykiska mående fanns stora brister i den fortlöpande omvårdnadsdokumentationen.  

Ehrenberg och Birgersson (2003) har studerat sjuksköterskans dokumentation av bensår inom 

primärvården. Där påvisades brister i dokumentationen gällande tecken och symtom. 

Journalens innehåll var inte överensstämmande med de utarbetade riktlinjer som fanns för 

patienter med bensår. Det förelåg svårighet att i den fortlöpande dokumentationen kunna följa 

bensårets utveckling. 

Ett problem med omvårdnadsdokumentationen kan vara dess kvantitet. En utredning som 

Socialstyrelsen har gjort angående administrationen inom vården, visade att sjuksköterskor 

inom sjukhusvård dokumenterade 7,2 timmar per arbetsvecka. Rapporten konstaterade att det 

utfördes onödig dokumentation som skulle kunna effektiviseras bort (Socialstyrelsen 2000).  
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PROBLEMFORMULERING 

I sitt yrkesutövande är sjuksköterskan enligt lag skyldig att dokumentera. Många gånger 

upplevs omvårdnadsdokumentationen som bristfällig. Anamnes och statusuppdateringar finns 

oftast men det saknas en ordentlig omvårdnadsplanering för patientens pågående och fortsatta 

vård. Utifrån detta vill författarna identifiera de förutsättningar som sjuksköterskan har att 

dokumentera genom att belysa de faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnads-

dokumentation. 

SYFTE 

Syftet var att belysa faktorer som påverkade sjuksköterskans förutsättningar att föra 

omvårdnadsdokumentation. 

METOD 

En forskningsöversikt valdes som metod för studien. Enligt Friberg (2006) är 

forskningsöversikt en lämplig metod för att skapa sig en överblick inom ett avgränsat område. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan forskningsöversikten även beskrivas som 

litteraturöversikt eller litteraturgenomgång och betyder att systematiskt söka, kritiskt granska 

och sammanställa det material som har inhämtats inom ett specifikt problemområde. Initialt 

fanns tankar att enbart fokusera på attityder som påverkar sjuksköterskans användande av 

omvårdnadsdiagnoser. Då det inte fanns tillräckligt med underlag för att enbart fokusera på 

omvårdnadsdiagnoser vidgades studiens syfte till att omfatta faktorer som påverkade 

sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation. 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna måste vara peer-reviewed, publicerade mellan 2000-2011, 

engelskspråkiga samt tillgängliga från SLL eller gratis via biblioteket Danderyds sjukhus. 

Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna Cinahl och Pubmed. Gemensamt genomfördes 

litteratursökningar på biblioteket vid Danderyds sjukhus. Sökningarna i databaserna Pub Med 

och Cinahl utgick i från olika sökordskombinationer, se tabell 1. Enligt Polit och Beck (2006) 

är dessa databaser lämpliga att använda vid forskning inom vårdvetenskap. De mesh-termer 

som användes var; VIPS model, documentation, nursing documentation, factors, affecting, 

nursing, nurses, nursing care. För att få tillräckligt material att redovisa har sökningar gjorts 

utifrån forskningsresultat generellt över hela världen eftersom författarnas sökningar inte gav 

tillräckligt med underlag inom svensk omvårdnadsforskning. En inkluderad artikel hittades 

via related citations. Forskningsöversikten innefattar både kvantitativa och kvalitativa 

forskningsresultat.  

Dataanalys 

För att minska risken för subjektivitet bör minst två personer oberoende av varandra sortera, 

granska och kvalitetsbedöma studierna (Willman et al., 2011). Vid mindre än 200 träffar 

lästes artiklarnas titel. På de titlar som verkade överensstämma med ämnesområdet lästes 

abstract, vilket resulterade i cirka ett femtiotal artiklar. Därefter valdes ett trettiotal artiklar ut 

som sedan lästes i fullformat av båda författarna för att därefter gemensamt besluta om vilka 

artiklar som skulle inkluderas i studien. Femton av dessa artiklar inkluderades i studien. 

Därefter lästes de utvalda artiklarna 2-3 gånger för att kunna identifiera de faktorer som kunde 

påverka sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation.  Samtliga artiklar har gemensamt 

kvalitetsgranskats utifrån Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering samt kvalitet, bilaga 1, (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman et al., 

2011). Artiklarna är redovisade i matris för redovisning av sortering, granskning och 
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kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006). Artikelmatrisen bifogas i bilaga nr 2. 

Tabell 1. Sökresultat 

Databas 

 

Sökord Träffar Granskade 

abstract 

Inkluderade 

artiklar 

Kommentar 

Cinahl 1 VIPS model 

AND 

documentation 

      6        6         1  

Cinahl 2 Nursing 

documentation  

    195       29        9  

Cinahl 3 Factors  

AND 

Nursing 

documentation 

     37        10        4 Samtliga artiklar 

hittades även 

under sökning 

”Cinahl 2”. 

Cinahl 4 Factors 

AND 

Affecting 

AND 

nursing  

AND 

documentation 

      15        7         2 En av artiklarna 

hittades under 

”Cinahl 2”. 

Pub Med Nurses  

AND 

documentation 

AND  

factors 

      38        5         1  

Pub Med 

 

 

Nursing 

documentation 

AND  

factors 

     146        8          1 

 

 

 

                        

Pub Med 

 

Nursing 

documentation 

AND  

nursing care 

AND 

factors 

      137         7          1  
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Författarna till denna forskningsöversikt har gjort forskningsetiska överväganden. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) bör etiska överväganden ha gjorts även vid systematisk 

forskningsöversikt. Det är av vikt att samtliga resultat som påträffats blir redovisade oavsett 

om de stöder studiens syfte eller inte, inget material får ha fabricerats eller förvrängts. Det 

material som redovisats ska ha fått tillstånd från etisk kommitté alternativt ska noggranna 

etiska överväganden ha gjorts. Materialet ska därefter ha arkiverats på ett säkert sätt. 

RESULTAT 

I resultatet är faktorer som påverkade sjuksköterskans förutsättningar att föra 

omvårdnadsdokumentation beskrivna. Resultatet redovisas under följande rubriker; Kunskap, 

erfarenhet och utbildning, Arbetsledning och stöd, Arbetsmiljö samt Attityder. Några citat 

från artiklarna användes för att tydliggöra resultatet. 

Kunskap, erfarenhet och utbildning  

Sjuksköterskorna uttryckte att de kände sig osäkra på sin dokumentation och upplevde att det 

inte fanns någon ansvarig att fråga utan de fick rådfråga sina kollegor (Cheevakasemsook, 

Chapman, Francis & Davies, 2006) . En sjuksköterska uttryckte sig: ”I´m not sure what I 

record on the forms. Sometimes I need advice on my charting, but there is no adviser! I just 

ask my friends and follow their suggestions” (Cheevakasemsook et al., 2006, s. 371). 

Ovanstående påvisas också i en studie av Axelsson, Björvell, Mattiasson och Randers (2005) 

där sjuksköterskorna uppgav att de aktivt sökte mer kunskap för att kunna formulera bättre 

diagnoser genom att prata med kollegor och genom litteratur. Enligt Cheevakasemsook et al. 

(2006) upplevde sjuksköterskorna att deras dokumentation inte följdes upp och granskades 
kritiskt. En sjuksköterska beskrev det som: ”There is no supervision to ensure our 

documenting performance on the ward”.                           

Cheevakasemsook et al. (2006) fann i sin undersökning att omvårdnadsprocessen var 

ofullständig i dokumentationen, ofta saknades omvårdnadsdiagnoser och 

omvårdnadsplanering. Själva dokumentationens utformning berodde mycket på den enskilda 

sjuksköterskans kunskaper. Irrelevanta iakttagelser gällande patienternas tillstånd 

dokumenterades istället för aktuella omvårdnadsproblem. I undersökningen bedömdes 

dokumentationen av till exempel olika mätvärden vara upprepad, skrevs på flera ställen och 

blev därför tidskrävande. En sjuksköterska uttryckte:”I usually document nurses´ notes but 

never identify any nursing diagnosis or care plan” (Cheevakasemsook et al., 2006, s. 369) 

Detta fynd av ofullständig dokumentation stöds även av Törnvall et al. (2007) som har 

granskat journaler från två olika primärvårdsområden. De fann att omvårdnadsstatus och 

omvårdnadsåtgärder användes mest och att omvårdnadsdiagnos och omvårdnadsmål användes 

mindre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Behov av regelbunden träning och utbildning i omvårdnadsdokumentation framkom i ett 

flertal artiklar (Cheevakasemsook et al., 2006; Dunnion & Griffin, 2009; Törnvall, Wharen & 

Wilhelmsson, 2007). Fogelberg Dahm och Wadensten (2008) genomförde en enkätstudie med 

syfte att undersöka sjuksköterskors uppfattning om att använda standardiserade vårdplaner i 

elektroniska journaler. Undersökningen visade att sjuksköterskor som använde sig av 

standardiserade vårdplaner behövde regelbunden utbildning och träning. 

I en undersökning av Kärkkäinen och Eriksson (2005) fick deltagarna utbildning och 

information om vårdprocessen samt en kortare pocketversion baserad på denna. 

Undersökningen fann att genom utbildning förändrades dokumentationen från att ha varit 
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fokuserad på patientens fysiska tillstånd till att även omfatta dennes psykosociala funktioner.  

Den stora skillnaden låg i att sjuksköterskorna dokumenterade patientens upplevelser, 

hälsobeteende och att patientens inlärningsförmåga och färdigheter uppmärksammades. 

Sjuksköterskans syn på patienten vidgades till att bli mer holistisk. Detta stöds av Lee (2003) 

som i sin undersökning påvisade möjligheten att använda sig av utbildningsprogram för att 

öka sjuksköterskors förmåga att använda sig av omvårdnadsdiagnoser och öka resonemanget 

kring den diagnostiska processen. Detta skulle i förlängningen leda till förbättrad kvalitet på 

omvårdnadsdokumentationen. 

I en studie av Rosendal Darmer et al. (2004) jämfördes två grupper med sjuksköterskor. Båda 

grupperna hade deltagit i VIPS utbildning men den ena gruppen hade även deltagit i en 

studiegrupp. I studiegruppen påvisade sjuksköterskorna en starkare övertygelse att de hade 

tillräckligt med kunskap för att göra omvårdnadsplaner, vilket de uppgav att de gjorde 

rutinmässigt. Deltagarna i studiegruppen hade en nyare sjuksköterskeutbildning vilket var en 

bidragande orsak till att de hade en bättre teoretisk kunskap. Vidare hade studiegruppen högre 

kunskap kring omvårdnadsplanering, erfarenhet av patientens medverkan vid upprättande av 

omvårdnadsplaner samt mer rutin gällande upprättande av omvårdnadsplaner. Studien 

påvisade att det är att föredra att utbilda alla sjuksköterskor samtidigt hellre än att bara utbilda 

några få nyckelpersoner. 

Björvell, Wredling och Thorell-Ekstrand (2003a) genomförde en kvalitativ diskussionsstudie 

som föregicks av en tvåårig utbildningsinsats gällande omvårdnadsdokumentation enligt 

VIPS. Efter utbildningsinsatsen ökade sjuksköterskornas självförtroende kring den egna 

kunskapen gällande omvårdnadsdokumentation och själva omvårdnadsämnet ansågs bli 

tydligare. Undersökningen visade att sjuksköterskornas förmåga att reflektera över 

omvårdnad ökade genom användande av ett strukturerat sätt att dokumentera. En djupare 

förståelse för patienternas specifika situation och ett noggrannare sätt att kommunicera och 

dokumentera konstaterades. En sjuksköterska uttryckte: 

I believe I think more as a whole. Before you just did 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 

(Björvell et al., 2003a s. 405). 

I en annan undersökning upplevde sjuksköterskorna att användandet av omvårdnadsdiagnoser 

bidrog till ökad medvetenhet om sjuksköterskeprofessionen, ökad helhetssyn på patienten och 

att sjuksköterskerollen tydliggjordes. En sjuksköterska ansåg att: ”When documenting nursing 

diagnoses you have a holistic thinking and think profundly on each patient´s situation” 

(Axelsson et al., 2005 s. 939).   

Björvell, Wredling och Thorell-Ekstrand (2003b) påvisade i sin kvantitativa enkätstudie att 

sjuksköterskor som hade fått mer utbildning i VIPS ansåg omvårdnadsdokumentation som 

mer fördelaktigt. Dessa sjuksköterskor ansåg att de hade tillräckligt med kunskap för att 

utföra omvårdnadsdokumentation enligt VIPS jämfört med de sjuksköterskor som hade fått 

mindre utbildning.  

Effekten av breda utbildningsinsatser stöds av Florin, Ehrenberg och Ehnfors (2005) som 

undersökte effekten på sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation efter utbildningsinsats 

(studiegrupp vid fem tillfällen, 3 timmar vid varje tillfälle). De jämförde den grupp 

sjuksköterskor som deltog i en studiegrupp med en kontrollgrupp som inte deltog i någon 

utbildning. I studien granskades 70 stycken journaler. Resultatet av studien visade att 

sjuksköterskornas dokumentation av omvårdnadsdiagnoser hade ökat från 34 procent före 
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utbildningen till 69 procent efter utbildningen. Det konstaterades även att kvalitén på 

omvårdnadsdiagnoserna ökade efter utbildningen och de mer specificerade diagnoserna 

dubblerades. I kontrollgruppen sågs ingen signifikant förändring. 

Arbetsledning och stöd 

I ett par av undersökningarna (Cheevakasemsook et al., 2006; Lee, 2003) uttryckte 

sjuksköterskorna brist på stöd från ledningen. Detta påverkade dem genom att de upplevde 

maktlöshet kring användandet av omvårdnadsdiagnoser. Det förekom ingen öppen diskussion 

om denna situation, det var till och med så att sjuksköterskorna undvek diskussioner.   

Björvell et al. (2003a) fann i sin undersökning efter en två år lång intervention kring VIPS att 

sjuksköterskorna upplevde bristande förståelse från undersköterskornas sida, då tidsåtgången 

för dokumentationen ökade. Det uppgavs brist på stöd från andra arbetsgrupper. Andra 

beskrev negativa reaktioner som att det var svårt att hitta information i journalerna eller att de 

visades bristande respekt samt att dokumentationen avfärdades som barnslig. Sådana åsikter 

kunde uttryckas även av avdelningschefer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Rosendal Darmer (2004) påvisade i sin studie att sjuksköterskor behövde känna stöd från 

chefer och ledning. Detta kunde  bl.a. påvisas genom att alla gavs möjlighet till utbildning. 

Björvell et al. (2003b) fann i sin undersökning att stöd från organisation och ledning var en 

viktig faktor. Dessa fynd stöds även av Axelsson et al. (2005) som i sin kvalitativa 

intervjustudie fann att sjuksköterskorna ansåg det viktigt och motiverande att chefen stödde 

arbetet med omvårdnadsdiagnoser. Sjuksköterskorna ville att chefen läste det som 

dokumenterades och till och med att denne krävde att det dokumenterades 

omvårdnadsdiagnoser, samt att det diskuterades t.ex. på avdelningsmöten. Chefen ansågs visa 

sitt stöd genom att se till att personalen fick utbildning och tid för dokumentation.  

I Björvell et al. (2003b) enkätstudie ansåg ett stort antal av sjuksköterskorna det viktigt att 

andra personalgrupper intresserade sig för deras dokumentation och att de hade ledningens 

stöd. Sjuksköterskorna ville att det skulle kännas meningsfullt att dokumentera, att det som de 

skrev verkligen lästes av alla yrkeskategorier.  

Arbetsmiljö 

I Björvell et al. (2003b) studie infördes ett nytt sätt att dokumentera enligt VIPS. Resultatet 

visade att deltagarna var oense om huruvida modellen var tidsbesparande eller inte. En del 

tyckte att den nya dokumentationsmetoden var mer tidskrävande medan en annan grupp 

tyckte att ett strukturerat sätt att dokumentera var mer tidsbesparande i jämförelse med 

tidigare fortlöpande anteckningar. Två av grupperna tyckte att det tog mer tid eftersom de var 

tvungna att tänka igenom det som skulle skrivas för att resultatet skulle bli bra. Fördelen med 

den nya dokumentationen ansågs vara att de lätt kunde byta patientgruppsansvar, till och med 

under pågående arbetspass eftersom de lätt kunde läsa sig till patientens omvårdnadsbehov. I 

samband med införandet av VIPS infördes så kallad tyst rapport istället för den muntliga. 

Detta uppfattades som mer objektivt och tidsbesparande. I de tre grupper som deltog uppgav 

samtliga frustration över att ständigt bli avbrutna i samband med dokumentation. Dessa 

avbrott kunde bero på telefonsamtal, andra personalkategorier på avdelningen som kom med 

frågor samt anhöriga som behövde tas om hand. Sjuksköterskorna upplevde att den 

administrativa arbetsbördan ökade vilket resulterade i minskat patientnära omvårdnadsarbete. 

Känslor som otillräcklighet och dåligt samvete uppgavs förekomma. På grund av lojalitet till 

sina kollegor arbetade sjuksköterskorna övertid för att hinna slutföra arbetsuppgifterna 

(Björvell et al., 2003a).                                                                                                                
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Björvell et al. (2003b) visade på flera brister som påverkade dokumentationen negativt. 

Bristerna som upptäcktes var dåligt med utrymme och avskildhet för att sitta och dokumentera 

ostört, samt dåligt fungerande datorer eller papperssystem. De faktorer som skattades högst 

gällande försvårande av dokumentation var brist på tid och organisatoriska förutsättningar. 

Liknande faktorer framkom i Dunnion och Griffins studie från 2009. Brist på tid, hög 

arbetsbelastning, olika kunskapsnivåer och förmågan att påverka möjligheterna att fullfölja 

omvårdnadsdokumentationen var de fynd som gjordes. Några av sjuksköterskorna i denna 

artikel uttryckte att det förlorades tid med andra patienter i samband med färdigställandet av 

omvårdnadsplanerna. 

Cheevakasemsook et al. (2006) identifierade olika ineffektiva arbetsmetoder som minskade 

sjuksköterskornas tid för att dokumentera omvårdnad. Det framkom bland annat att det tog 

lång tid för sjuksköterskorna att förbereda medicindelning och de kontrollerade medicinerna 

flera gånger innan de administrerade dem till patienterna.  

I en amerikansk studie angående elektroniskt dokumentationssystem identifierade Moody, 

Slocum, Berg och Jackson (2004) att det fanns dåligt med utrymme kring patientplatsen för 

att ha möjlighet att dokumentera bedside. Sjuksköterskorna fick istället dokumentera på 

papper hos patienten för att sedan vid ett senare tillfälle dokumentera detta i den elektroniska 

patientjournalen. Sjuksköterskorna upplevde att de ständigt blev avbrutna, datorsystemen 

hade stora brister och att datorerna upplevdes långsamma. Det fanns för få datorer och 

arbetsmiljön runt omkring var allmänt störande. Även i Paganin, Moraes, Pokorski                                                                                          

och Rejane Rabelos studie från 2008 ansågs hög arbetsbelastning, antalet patienter per 

sjuksköterska och deras engagemang i administrativa uppgifter var de faktorer som mest 

frekvent störde deras möjligheter att dokumentera omvårdnadsdiagnoser. 

Attityder   

I en studie av Rosendal Darmer et al.(2004) framkom det att deltagarna i både studiegrupp 

och kontrollgrupp visade en positiv inställning till omvårdnadsdokumentation. Trots den i 

grunden positiva inställningen visade sig kontrollgruppen vara mindre motiverade till att 

dokumentera jämfört med studiegruppen.  

Dunnion och Griffin (2010) fann i sin studie att majoriteten av sjuksköterskorna under 

införandet av omvårdnadsplaner var positivt inställda till omvårdnadsdokumentation.  

Sjuksköterskorna ansåg att det bidrog till holism och att det ökade kontakten och förbättrade 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Axelsson et al. (2006) fann liknande 

åsikter. Användandet av omvårdnadsdiagnoser upplevdes öka kvaliteten på omvårdnaden 

genom att minska risken att patientens behov missades eller att fel åtgärder sattes in. 

Patientens delaktighet ansågs öka. Initialt ansågs användandet av omvårdnadsdiagnoser vara 

tidskrävande. Efter en tids användande förändrades åsikten och omvårdnadsdiagnoserna 

ansågs vara tidsbesparande då det gick fortare att förstå patientens omvårdnadsbehov. ”With 

documented nursing diagnoses you may more quickly undertake appropriate nursing care than 

if each nurse has to assess the patient all over again” (Axelsson et al., 2006 s. 940).                                                           

Cheevakasemsook et al. (2006) påvisade att sjuksköterskornas motivation och självförtroende 

påverkade deras omvårdnadsdokumentation negativt.                                                      

Fogelberg Dahm och Wadensten (2008) beskrev att sjuksköterskorna upplevde att 

standardvårdplaner ökade deras förmåga att tillhandahålla lika vård med samma höga kvalitet 

för alla patienter.                                                                                                                
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Björvell et al. (2003b) beskrev i sin uppföljande studie de faktorer och förutsättningar som 

påverkade sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation med hjälp av VIPS.  De flesta av 

deltagarna ansåg att dokumentationen var en viktig del i deras omvårdnadsarbete och att ett 

strukturerat tankesätt underlättade. De ansåg även att omvårdnadsdokumentationen var 

fördelaktig för deras dagliga arbete och att det inverkade positivt på patientsäkerheten. Det 

framkom dock att sjuksköterskorna som ingick i den grupp som fått mindre utbildning ansåg 

att vissa delar av VIPS, såsom omvårdnadsdiagnoser och omvårdnadsmål, kändes inte lika 

meningsfullt att dokumentera.  

I Junttila et al. (2005) studie framkom det att de flesta sjuksköterskor som deltog var positivt 

inställda till omvårdnadsdiagnoser. De ansåg dock att det inte var direkt nödvändigt att skriva 

omvårdnadsdiagnoser och inte heller att de tydliggjorde patientens problem. Det som 

upplevdes som mest viktigt var att identifiera patientens problem. Andra faktorer som 

framkom var att det var tidskrävande och frustrerande.  

I en undersökning av Törnvall et al. (2007) framkom det att de sjuksköterskor som hade en 

distriktssköterska som chef hade en mer positiv inställning till omvårdnadsdokumentation 

jämfört med de som hade en läkare som chef.  

De Veer et al. (2010) och Moody et al. (2004) studerade införandet av datajournal och 

sjuksköterskans behov av ett elektroniskt dokumentationssystem. Initialt var attityden negativ 

då det förväntades förändra sjuksköterskans arbetsförhållanden negativt. Äldre sjuksköterskor 

hade en mer negativ inställning till datajournal. Sjuksköterskor med mer dataerfarenhet 

tenderade att vara mer positiva. Trots detta uppgav 75 procent av sjuksköterskorna att 

elektronisk patientjournal hade en positiv inverkan på omvårdnadens kvalitet och att 

patientsäkerheten ökade (Moody et al., 2004). Införandet av datoriserad journal uppfattades 

primärt öka kostnaderna och arbetsbördan genom mer administrativ arbetsbelastning men 

även som ett verktyg för att förbättra kvaliteten och säkerheten på omvårdnaden (De Veer et 

al., 2010). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En forskningsöversikt valdes för att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans 

förutsättningar att föra omvårdnadsdokumentation. 

I studien inkluderades artiklar gällande olika dokumentationssystem oavsett om de var 

elektroniska eller inte. I dagens dokumentation används till stor del elektroniska journaler. 

Det är svårt att särskilja faktorer som enbart påverkar dokumentation med pappersjournal eller 

enbart de som använder sig av elektronisk dokumentation. På en del arbetsplatser förekommer 

dessutom en kombination av båda systemen. Vi tror att förutom de tekniska problem som är 

specifika för elektroniska journaler är själva svårigheten med att dokumentera gemensamma 

oavsett vilket system som används.                                                                                               

I forskningsöversikten har olika inklusionskriterier använts. Artiklarna skulle vara publicerade 

mellan år 2000-2011, vara peer-reviewed, engelskspråkiga och tillgängliga via SLL eller 

gratis via biblioteket vid Danderyds Sjukhus. Dessa kriterier kan ha påverkat såtillvida att vi 

missat några artiklar som kunde tillfört forskningsöversikten mer material. Samtidigt hade 

kanske materialet blivit för stort att hantera och målet var att få så aktuellt material som 

möjligt. Tidsperioden från arbetets start till färdigställande blev längre än beräknat. Således 

kan nyare publicerad forskning ha tillkommit som inte blev medtaget i denna forsknings-

översikt. 
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I forskningsöversikten har artiklar gällande omvårdnadsdokumentation från flera olika länder, 

till och med från olika världsdelar inkluderats. Av de femton inkluderade artiklarna kommer 

sex från Sverige, två från Finland och resterande artiklar från Danmark, Thailand, Holland, 

Irland, Taiwan, USA och Brasilien. Bakgrunden till denna forskningsöversikt utgick till 

största del från svensk omvårdnadsdokumentation och lagstiftning. Författarna till denna 

forskningsöversikt är medvetna om att det kan ha en viss betydelse för resultatet då de är inte 

är insatta i hur sjuksköterskans utbildning och lagstiftning gällande omvårdnads-

dokumentation skiljer sig mellan olika länder.  

Då författarnas kunskaper om olika söktekniker var begränsade utfördes flera av sökningarna 

med hjälp av personal på biblioteket vid Danderyds Sjukhus. Samtliga inkluderade artiklar var 

engelskspråkiga och vid översättningen från engelska till svenska kan feltolkningar ha gjorts.  

Artiklarna lästes och granskades med huvudfokus på att försöka finna gemensamma faktorer. 

Därefter sorterades materialet in under relevanta rubriker för att skapa ett strukturerat sätt att 

redovisa resultatet. En del av resultatet var svårt att hålla isär och kunde passa under flera av 

rubrikerna. Resultatet har då presenterats under den rubrik som bedömdes passa bäst. 

Åtta av artiklarna bedömdes ha högt bevisvärde, sju av artiklarna bedömdes ha medelhögt 

bevisvärde. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades gemensamt och är redovisade i matris för 

redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier 

utarbetad efter Willman et al. (2006).  

Fem av artiklarna var kvalitativa och resterande kvantitativa. Genom att använda sig av både 

kvalitativ och kvantitativ forskning i resultatredovisningen ansåg författarna att det tillförde 

forskningsöversikten bredd. Willman et al. (2011) menar att genom att använda sig av såväl 

kvantitativ som kvalitativ forskning uppnås bästa resultat i en forskningsöversikt. Även 

Forsberg och Wengström (2008) anser att de båda forskningstraditionerna kompletterar 

varandra. 

I enlighet med Polit och Beck (2008) har båda författarna läst artiklarna flera gånger, översatt 

texterna och sorterat in under olika rubriker. Båda författarna har förhållit sig neutrala till 

ämnet trots tidigare mångåriga erfarenheter av omvårdnadsdokumentation som 

sjuksköterskor. Författarnas begränsade erfarenhet av egen forskning kan ha påverkat 

resultatet. 

RESULTATDISKUSSION 

Kunskap, erfarenhet och utbildning 

Det framkom tydligt i resultatet att sjuksköterskorna kände sig osäkra på 

omvårdnadsdokumentation. Detta gällde oavsett om de användande sig av VIPS, 

standardiserade vårdplaner eller vid införande av nytt dokumentationssystem. I resultatet 

påvisade tre av undersökningarna att sjuksköterskorna upplevde stort behov av regelbunden 

träning och utbildning i dokumentation (Cheevakasemsook et al., 2006; Dunnion & Griffin., 

2009; Thörnvall et al., 2007). Dowding och Thompson (2003) beskrev hur svårt det kan vara 

att göra rätt bedömning av omvårdnadsdiagnos och åtgärd. När det gällde standardvårdplaner 

påvisades i bakgrunden av Jansson et al. (2010) att kunskapen var bristande kring införande 

och att det är få studier gjorda kring detta. Lee och Chang (2004) påvisade att 

standardvårdplanen bidrog till tidsbesparing i planeringsfasen. Den besparade tiden kunde 

istället användas till patientarbete. I avsaknad av utbildning visade Cheevakasemsook et al. 

(2006) och Axelsson et al. (2005) att sjuksköterskorna valde att vända sig till sina kollegor för 

att få stöd i sin omvårdnads-dokumentation. Undersökningen av Cheevakasemsook et al. 

(2006) visade också att sjuksköterskorna upplevde att deras journaler inte följdes upp och 

granskades kritiskt. I forskningsöversiktens bakgrund påvisades vikten av journalgranskning 
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som en metod att förbättra kvaliteten på omvårdnadsdokumenatationen (Ehnfors et al., 2001). 

Björvell et al. (2000) har utarbetat Cat-Ch-Ing som är ett mätinstrument för 

kvalitetsbedömning av journaler som dokumenteras enligt VIPS. Även Ehnfors et al. (2001) 

belyste vikten att använda olika journalgranskningsmodeller. Rosendal Darmer et al. (2006) 

påvisade i sin studie att handledning och journalgranskning var viktiga verktyg i 

förbättringsarbetet.  

Cheevakasemsook et al. (2006) och Törnvall et al. (2007) påvisade brister i 

omvårdnadsdokumentationen. Omvårdnadsprocessen var inte fullständig i sina delar. Oftast 

fanns anamnes och status men det saknades omvårdnadsplanering och utvärdering. Dessa 

undersökningar fann flera fall av repetitiv dokumentation av t.ex. mätvärden och själva 

kvaliteten var beroende på den enskilda sjuksköterskans förmåga. I bakgrunden finns det 

beskrivet hur vården och behandlingen ska utformas tillsammans med patienten (Hälso- och 

sjukvårdslagen 1982:763 § 2a p.5) och att språket i patientjournalen ska vara tydligt och 

enkelt så den enskilde patienten lätt kan förstå vad som står i dennes journal (Patientdatalagen 

2008:355). Brannon och Carson (2003) visade att det underlättade för sjuksköterskan om 

informationen var lättåtkomlig och systematisk vid beslut gällande adekvat omvårdnad. 

I resultatet påvisades tydligt god effekt av breda utbildningsinsatser. Både Kärkkäinen och 

Eriksson (2005) och Lee (2003) visade att utbildningsinsatser ökade sjuksköterskornas 

helhetssyn på patienterna och förmågan att reflektera kring omvårdnadsprocessen vilket 

medförde att dokumentationen förbättrades.     

I ett flertal studier (Björvell et al., 2003a; Björvell et al., 2003b; Florin et al., 2005; Rosendal 

Darmer et al., 2004) påvisades en förbättrad omvårdnadsdokumentation efter långvariga 

utbildningsinsatser som riktades till en stor del av sjuksköterskegruppen istället för till ett 

fåtal.  Rosendal Darmer et al. (2006) fann i sin uppföljande studie att det gav bättre effekt om 

större grupper av sjuksköterskor utbildades samtidigt istället för ett fåtal nyckelpersoner. Det 

ansågs underlätta inlärningen av metoden och själva införandet. Studien påvisade att 

kvaliteten på sjuksköterskornas dokumentation förbättrades. 

Resultatet tyder på att sjuksköterskorna upplevde att den förbättrade omvårdnads-

dokumentationen kunde bidra till ett tydliggörande av sjuksköterskans roll och självförtroende 

gällande dokumentationen (Axelsson et al., 2006; Björvell et al., 2003 a). Som beskrivits i 

bakgrunden är sjuksköterskans tradition att dokumentera inte särskilt lång (Björvell, 2001). 

Sjuksköterskan har mestadels dokumenterat olika mätvärden eller löpande anteckningar vilket 

påvisades vara fortsatt aktuellt av Cheevakasemsook et al. (2006). Mycket information om 

patienterna har sjuksköterskan hållit i huvudet (Björvell 2001). Det är troligt att 

sjuksköterskans professionella identitet förstärks genom att sjuksköterskan ges möjligheter att 

förbättra dokumentationen. En förutsättning för sjuksköterskans upplevelse av god 

omvårdnadsdokumentation är kunskap och erfarenhet. Detta stöds av fler författare (Björvell 

et al., 2003a; Björvell et al., 2003b; Cheevakasemsook et al., 2006; Fogelberg Dahm & 

Wadensten, 2008; Rosendal Darmer et al., 2004). Det beskrevs hur kunskap kunde bidra till 

både en bättre dokumentation och ett förbättrat självförtroende. Kunskap var viktigt för att 

sjuksköterskorna skulle förstå syftet med att dokumentera omvårdnadsplaner och att sedan 

följa dessa planer (Axelsson et al., 2006). Då det enligt lag (SFS, 2008:355) och kompetens-

beskrivning för legitimerad sjuksköterska åligger sjuksköterskor att göra omvårdnadsplaner, 

och inte enbart dokumentera retrospektivt, är en slutsats alltså att kunskap är av stor vikt för 

en lagenlig och korrekt dokumentation. Sjuksköterskor beskrev att de hade tillräcklig kunskap 

i omvårdnadsprocessen men att de upplevde svårigheter att omsätta den i praktik. Detta är 

något som lyfts redan i bakgrunden (Ehnfors et al., 2000). Organisationens och ledningens 
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roll är viktig då sjuksköterskor upplevt att klinisk handledning kan underlätta att omsätta de 

teoretiska kunskaperna i praktik (Björvell et al., 2003a). 

Arbetsledning och stöd 

I två av undersökningarna påvisades det att sjuksköterskorna upplevde brist på stöd från 

chefer och att detta påverkade dem negativt i förhållande till hur de använde sig av 

omvårdnadsdiagnoser (Cheevakasemook et al., 2006; Lee, 2003).  

I Björvell et al. (2003a) studie påvisade resultatet att sjuksköterskorna påverkades av andra 

yrkesgruppers åsikter kring omvårdnadsdokumentationen. Kritik från undersköterskor, läkare 

eller chefer påverkade sjuksköterskorna negativt. Detta fynd är anmärkningsvärt då 

sjuksköterskan enligt Patientdatalagen (2008:355) är skyldig att dokumentera omvårdnad. 

De artiklar som handlade om hur stöd påverkade sjuksköterskans dokumentation påvisade att 

sjuksköterskorna ville ha stöd från sina chefer. De ville också att deras dokumentation lästes 

av chefer och andra yrkesgrupper eftersom det gjorde att det kändes meningsfullt att 

dokumentera (Axelsson et al., 2005; Björvell et al., 2003b; Rosendal Darmer et al., 2004). I 

bakgrunden beskrivs evidensbaserad omvårdnad där omvårdnadsdokumentation ingår. För att 

utvecklingen inom detta område ska bli positiv krävs enligt omvårdnadsforskarna Wallin och 

Ehrenberg (2004) att chefer och ledning tar större ansvar när det gäller evidensbaserad 

omvårdnad. Rosendal Darmer et al. (2006) påvisade betydelsen av stöd från ledningen som en 

viktig aspekt vid införande av nytt dokumentationssystem. Det bedömdes viktigt att cheferna 

kunde utvärdera och handleda sjuksköterskorna i deras förbättringsarbete kring 

omvårdnadsdokumentation. 

Arbetsmiljö 

Intressanta fynd gjordes i en studie av Björvell et al. (2003a) kring införande av VIPS. Där 

framkom motstridiga uppfattningar huruvida den nya modellen för dokumentation var 

tidsbesparande eller inte. En del sjuksköterskor tyckte att det var tidsbesparande då det gav   

tydligare struktur, medan andra tyckte att det tog längre tid då det krävdes mer reflektion. 

Något som sågs som en klar fördel var att med det nya mer strukturerade 

dokumentationssystemet blev det lättare att hitta information i patientjournalerna. I 

bakgrunden beskrivs att tanken med VIPS-modellen är att den ska hjälpa sjuksköterskan att 

strukturera informationen så att den är lätt att hitta då den behöver finnas tillgänglig (Björvell, 

2001). I dagens elektroniska journaler ger detta ökade möjligheter att t.ex. söka efter ett visst 

sökord och därmed fortare kunna tillgodogöra sig eftersökt information.  

Flera av undersökningarna påvisade att sjuksköterskorna upplevde att olika praktiska faktorer 

påverkade deras dokumentation negativt (Björvell et al., 2003a; Björvell et al., 2003b; 

Cheevakaseemsook, 2006; Dunnion & Griffin 2009; Moody et al., 2004; Paganin et al., 

2008). Brister som påvisades var till exempel att de ofta blev störda då de dokumenterade, 

dåliga dokumentationssystem (både datorer och papper) att de ofta blev avbrutna, samt brist 

på tid. En önskan som uttrycktes var att kunna dokumentera hos patienten istället för att först 

skriva ner på papper och sedan överföra det till den elektroniska journalen. En reflektion kring 

detta var att enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) § 2a p.5 ska ”vården och 

behandlingen så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten”. 

Ytterligare en reflektion var att detta skulle underlättas om sjuksköterskorna gavs möjlighet 

att dokumentera "bedside" tillsammans med patienten. 
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Attityder 

Flera av artiklarna i resultatet påvisar att sjuksköterskorna generellt sett hade en positiv attityd 

till omvårdnadsdokumentation och förändringar som infördes. Resultatet i undersökningarna 

av Björvell et al. (2003b) och Junttila et al. (2005) tyder på att sjuksköterskorna blir mer 

positivt inställda efter utbildning. Behov av kontinuerlig utbildning och träning i att 

dokumentera har tydligt framkommit i översikten och är redovisat under rubriken Kunskap, 

erfarenhet och utbildning i resultatet (Cheevakasemsook et al., 2006; Dunnion & Griffin, 

2009; Thörnvall et al., 2007).  I studien av Björvell et al. (2003 b) framkom det att de 

sjuksköterskor som fått mindre utbildning i VIPS tyckte att det var mindre viktigt att 

dokumentera omvårdnadsdiagnoser och mål jämfört med dem som fått mer utbildning. 

I undersökningen av Törnvall et al. (2007) framkom det att de sjuksköterskor som hade en 

disktriktsjuksköterska som chef var mer positivt inställda till omvårdnadsdokumentationen än 

de som hade en läkare som chef. Detta fynd tenderar att inte vara särskilt förvånande utan mer 

bekräfta det behov sjuksköterskor har av att få stöd kring sin dokumentation av sina chefer. 

Det är möjligt att en sjuksköterska som chef, i jämförelse med en läkare, är mer insatt i 

omvårdnadsdokumentationen och därför kan vara mer stödjande.  

I två studier (De Veer et al., 2010; Moody et al., 2004) framkom det att vid införande av 

datoriserad journal var det de äldre sjuksköterskorna och sjuksköterskor med mindre 

dataerfarenhet som hade mindre positiv inställning. Det kan uppfattas som något förvånande 

att det fortfarande finns motstånd mot elektronisk journalföring. Dock tyckte en klar majoritet 

av sjuksköterskorna i dessa undersökningar att den elektroniska journalföringen hade en 

positiv effekt gällande patientsäkerhet och omvårdnadens kvalitet.  

En reflektion som författarna till denna forskningsöversikt gjorde var att genom att använda 

sig av så kallad tyst rapport ställdes högre krav på sjuksköterskans dokumentation. Detta för 

att övriga kollegor inte skulle gå miste om nödvändig information om patientens hälsotillstånd 

och dennes fortsatta vård. För att detta ska bli välfungerande krävdes kontinuerlig utbildning 

och uppföljning. Stöd från ledning gör att det känns meningsfullt att dokumentera. Således 

kan ledningen visa sitt stöd genom att erbjuda den utbildning som krävs för att 

sjuksköterskorna ska ges möjlighet att dokumentera på bästa sätt som de enligt lag är ålagda 

att göra (SFS, 2008:355). Författarna till denna forskningsöversikt gör samma reflektion 

utifrån egen praktiskt erfarenhet, det vill säga att det är sällsynt med uppföljning och 

granskning av omvårdnadsdokumentationen. En frågeställning som väcks är om detta är en 

effekt av brist på tid, erfarenhet eller besparingar? 

 

SLUTSATS 

Flera av fynden i denna forskningsöversikt tyder på att utbildning erbjuds vid införande av ett 

nytt journalsystem (VIPS, SVP, elektronisk journal) men uppföljning och fortsatt utbildning 

tenderar att vara eftersatt. För en fortsatt utveckling av sjuksköterskans 

omvårdnadsdokumentation krävs att själva dokumentationen återkommande granskas och att 

sjuksköterskorna erbjuds kontinuerlig utbildning och handledning. En slutsats av det som 

framkom i resultatet blir att hela sjuksköterskegruppen behöver utbildas samtidigt. Genom att 

utbilda hela sjuksköterskegruppen uppnås en mer positiv inställning till att dokumentera 

omvårdnad.  

Sjuksköterskorna beskrev att stöd från arbetsledning och övriga yrkesgrupper hade de en 

positiv inverkan på omvårdnadsdokumentationen. Sjuksköterskorna upplevde 

dokumentationen som meningsfull när andra yrkeskategorier faktiskt tog del av det som 

dokumenterades. 
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Ett återkommande problem var att sjuksköterskorna ofta upplevde att de blev avbrutna när de 

dokumenterade eftersom den fysiska arbetsmiljön inte var anpassad utifrån deras behov av 

avskildhet. Svårigheter i att dokumentera hos patienten gjorde att de tvingades till 

dubbeldokumentation. 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

En faktor som hade betydelse för sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation var stöd från 

närmaste chef. Författarna till denna forskningsöversikt skulle finna det intressant att 

undersöka olika chefssjuksköterskors inställning till omvårdnadsdokumentation. Hur ser deras 

egna kunskaper ut gällande omvårdnadsdokumentation? Hur tar de del av det som 

dokumenteras? Hur stödjer de sina sjuksköterskor i deras omvårdnadsdokumentation? 

En annan intressant frågeställning vore att undersöka om/hur tyst rapport påverkar 

omvårdnadsdokumentationens kvalitet. Påverkas kvaliteten av olika journalsystem? 
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BILAGA 1 

Författare 

År 

LandÅr 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Axelsson

, 

Björvell, 

Mattiasso

n, 

Randers  

2006  

Sverige 

Swedish registered 

nurses´ incentives to 

use nursing diagnosis 

in clinical practice 

Att beskriva 

sjuksköterskors motiv 

att använda sig av 

omvårdnadsdiagnoser. 

Kvalitativ intevjustudie 

där 12 sjuksköterskor 

deltog.  

n=12 Sjuksköterskorna ansåg att användandet 

av omvårdnadsdiagnoser bidrog till att 

synliggöra patienternas behov. 

K 

I 

 

 

Björvell, 

Thorell-

Ekstrand, 

Wredling 

2003a 

Sverige 

 

Improving using a 

nursing model 

Att beskriva 

sjuksköterskans 

uppfattning av och 

attityd till 

omvårdnadsdokumentati

on efter en tvåårig 

interventionsutbildning i 

VIPS. 

20 st sjuksköterskor som 

fullföljt tidigare 

interventionsutbildning 

valdes ut att delta i 

fokusgruppdiskussioner. 

Analysmetoden var 

kvalitativ. 

 

n=20 Sjuksköterskorna uppgav att det 

strukturerade sättet att dokumentera 

omvårdnaden fick dem 

 att tänka mer och annorlunda kring 

deras arbete med patienterna. Det fick 

dem att flytta fokus från det medicinsk 

tekniska till omvårdnad. En del 

upplevde att de fick en mer 

administrativ roll.  

 

K 

I 

 

 

 

Björvell, 

Thorell-

Ekstrand, 

Wredling 

2003b 

Sverige 

Prerequisites and 

consequences of 

nursing 

documentation in 

patient records as 

perceived by a group 

Att 

belysaförutsättningar 

och konsekvenser av 

betydelse för 

sjusköterskans  

omvårdnadsdokumentati

on vid  användandet av 

377 sjuksköterskor, 

indelade i två grupper (A 

och B) deltog i en 

enkätundersökning 

angående deras åsikter 

gällande 

omvårdnadsdokumentatio

n=377 De flesta av deltagarna (oavsett grupp) 

upplevde 

att omvårdnadsdokumentation var 

fördelaktigt 

för deras dagliga arbete och även för en 

ökad  

patientsäkerhet. De ansåg att 

RCT 

I 

 



 

II 
 

 of registered nurses VIPS-modellen. 

 

n baserad på VIPS. användandet av  

VIPS-modellen förbättrade omvårdnads- 

dokumentationen. 

 

 

Cheevak

asemsoo

k 

,Chapma

n,  

Davies, 

Francis 

2006 

Thailand 

The study of nursing 

documentations 

complexities 

Att utforska 

komplexiteten i 

omvårdnadsdokumentati

on och relaterde 

faktorer. 

Studien består av fem 

delstudier. De tre 

kvalitativa delarna består 

av intervju, observation 

och intervju av 

fokusgrupp. Den 

kvantitativa delen består 

av mätning av den tid 

sjuksköterskor använde 

till dokumentation och 

granskning av journaler.  

Intervju- 

Studie 

n= 15 

Journal- 

gransk-

ning 

n= 35 

 

Komplexiteten i 

omvårdnadsdokumentationen 

kunde delas in i tre aspekter; avbrott, 

ofullständighet och irrelevant 

dokumentation.   

Relaterade faktorer som påverkade  

dokumentationen var; begränsad 

kompetens hos sjuksköterskan, 

motivation och självförtroende,  

ineffektiva omvårdnadsrutiner och 

utvärdering av omvårdnaden samt behov 

av utbildning och handledning. 

CCT 

II 

 

 

 

 

De Veer, 

Francke 

2010 

Holland 

Attitudes of nursing 

staff towards 

electronic patient 

records: A 

questionnaire survey 

Att undersöka hur 

sjuksköterskorna 

uppfattar 

användbarheten av 

elektronisk journal och 

vad den avgörande 

faktorn är för att 

sjuksköterskan 

accepterar elektronisk 

journalföring 

Kvantitativ enkätstudie n=1018 

(333) 

Sjuksköterskorna ansåg att elektronisk  

journalföring förbättrade omvårdnaden, 

särskilt kvalitets och säkerhetsmässigt. 

De av sjuksköterskorna förväntade 

effekterna av elektronisk journal är 

generellt sett negativa och man  

förknippar det med ökad administrativ 

arbetsbelastning. 

P 

I 

Dunnion, 

Griffin 

2010 

Irland 

Care planning in the 

emergency department 

Att undersöka 

sjuksköterskors attityd 

till att använda 

omvårdnadsplaner på en 

akutmottagning. 

Enkät med 

standardiserade frågor 

(både öppna och slutna). 

Både statistisk och 

kvalitativ information 

analyserades.  

n=38 

 

Sjuksköterskorna tyckte att 

omvårdnadsplaner var bra och bidrog 

till helhetstänkande, ökade kontakten 

mellan ssk och pat och bidrog till bättre 

kommunikation. Man fann också behov 

av kontinuerlig utbildning. 

P 

II 



 

III 
 

Florin, 

Ehren-

berg, 

Ehnfors 

2005 

Quality of Nursing 

Diagnosis: Evaluation 

of an Educational 

Intervention 

Att undersöka effekten 

på kvaliteten på 

sjuksköterskornas 

omvårdnadsdiagnoser 

efter utbildningsinsats 

och nytt journalsystem. 

Slumpmässigt utvalda 

journaler utvaldes för 

granskning efter 

utbildningsinsatsen. I 

granskningen ingick 

journaler från fyra 

avdelningar varav tre av 

dem var kontrollgrupper 

som ej fått ubildning.  

n=70 

 

Efter utbildningsinsatsen hade kvaliteten 

på omvårdnadsdiagnoserna ökat 

på utbildningsavdelningen. I 

kontrollgrupperna var  

dokumentationen oförändrad. 

CCT 

I 

 

Fogelber

g Dahm, 

Waden-

sten 

2008 

Sverige 

 

 

 

Nurses ‘experiences of 

and opinions about 

using standardized 

care plans in 

electronic health 

records – a 

questionnaire study 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning om att 

använda 

standardvårdplaner i 

elektronisk journal. 

Studien är en kvantitativ, 

deskriptiv enkätstudie 

gjord på sju olika 

avdelningar på två 

sjukhus 

n=105 

(n=20) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att 

användandet av standardvårdplaner 

ökade möjligheten att ge god 

omvårdnad till alla patienter och att det  

minskade mängden oviktig 

dokumentation och tiden som 

spenderades på att dokumentera.  

Svaren visade att  de använde sig av  

omvårdnadsdiagnoser men var dåliga på 

att  utvärdera målen  (endast  19% 

svarade att de alltid utvärderade). 

Undersökningen visade att  

sjuksköterskorna behöver utbildning i 

att använda sig av standardvårdplaner.  

P 

I 

 

 

Junttila, 

Salanterä

, Hupli 

2005 

Finland 

Perioperative nurses 

attitudes toward the 

use of nursing 

diagnosis in 

documentation 

Att undersöka 

sjuksköterskors attityd 

till att använda sig av 

omvårdnadsdiagnoser i 

den perioperativa 

dokumentationen och de 

faktorer som påverkar 

dessa attityder. 

Kvantitativ enkätstudie n=146 

(n=87) 

 

I det stora hela var sjusköterskorna 

positivt inställda till 

omvårdnadsdiagnoser. Dock ansågs det 

inte nödvändigt med 

omvårdnadsdiagnoser inom den 

perioperativa vården för att beskriva 

 patientens problem. Att dokumentera 

 perioperativa rutiner ansågs 

tidskrävande och frustrerande. Attityden 

P 

I 

 

 

 



 

IV 
 

till omvårdnadsdokumentationen var 

beroende på sjuksköterskans ålder, 

erfarenhet, utbildning och  

kunskap kring omvårdnadsdiagnoser.  

Kärkkäin

en, 

Eriksson 

2005 

Finland 

 

Recording the content 

of the caring process 

 

 

Att undersöka med hjälp 

av en teoretisk modell 

(Erikssons caring 

science) hur mycket av 

sjuksköterskans 

dokumentationen som 

påvisar  patientens 

upplevelse av sin vård.  

En enkätstudie före och 

efter intervention. Tio 

journaler från patienter 

som varit inskrivna minst 

3 dagar från varje 

avdelning granskades. 

n=137 

(n=91) 

Efter interventionen var 

sjuksköterskorna mer tillfredsställda 

gällande dokumentationen. Den största 

förbättringen som identifierades var att  

dokumentationen utgick från patientens  

upplevelse. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna behövde stort stöd från 

sina chefer för att kunna implementera 

ny teoretisk bas för dokumentationen. 

P 

I 

 

Lee 

2003 

Taiwan 

 

Nursing diagnosis: 

factors effecting their 

use in charting 

standardized care 

plans 

Att belysa faktorer som 

kan påverka 

sjuksköterskans 

användande av 

omvårdnads diagnoser i 

standardiserade 

vårdplaner i det dagliga 

arbetet. 

Djupintervjuer av 12 

sjuksköterskor. Data 

analyserades med hjälp av 

Miles och Huberman´s 

datareduktion. 

n=12 Undersökningen visade att 

sjuksköterskorna matchade  patientens 

tillstånd med förutbestämda 

omvårdnadsdiagnoser, fann det svårt att 

använda sig av relaterade faktorer,  

använde sig av objektiv information för 

att beskriva patientens tillstånd, 

ignorerade beskrivna omvårdnadsmål. 

De sökte plikttroget efter 

omvårdnadsåtgärder utan att alltid följa 

dem och valde ofta samma utvärdering. 

Fynden tyder på att det behövs 

utbildningsprogram för att öka 

användandet av omvårdnadsdiagnoser 

och förbättra det diagnostiska 

resonemanget. 

K 

II 

 

Moody, 

Slocumb, 

Berg, 

Electronic Health 

Records 

Documentation in 

Att belysa 

sjuksköterskornas 

uppfattning och attityd 

Deskriptiv enkätstudie n=120 

(n=20) 

Mer än en tredjedel av sjuksköterskorna 

upplevde att datajournalen hade minskat  

 arbetsbelastningen, 64 % föredrog  

P 



 

V 
 

Jackson 

2004 

USA  

Nursing: Nurses´ 

Perceptions, Attitudes, 

and Preferences 

till att dokumentera i 

befintlig elektronisk 

journal samt hur de 

upplevde att det 

påverkade 

omvårdnaden.  

 dokumentation vid sängkanten men att 

det av praktiska orsaker ej var möjligt, 

75 % upplevde att elektronisk journal 

förbättrade dokumentationen och 76% 

procent trodde att det ledde till ökad 

säkerhet. Sjuksköterskor med mer 

datorvana var mer positiva än de med 

mindre vana.  

I 

Paganin, 

Moraes, 

Pokorski, 

Rabelo 

2008 

Brasilien 

Factors That Inhibit 

the Use of Nursing 

Language 

Att identifiera hur 

praktiska, professionella 

och personliga faktorer 

påverkar 

sjuksköterskors 

användande av 

omvårdnadsdiagnoser. 

Enkätstudie n=21 

 

Det som påverkade sjuksköterskorna 

mest var hög arbetsbelastning, antal 

patienter per sjuksköterska och nivå på 

administrativ belastning. Det noterades 

ett visst samband med hur länge 

informanterna arbetat som sjuksköterska 

och förmågan att använda 

omvårdnadsdiagnoser. 

P 

II 

Rosendal 

Darmer, 

Ankersen

, Geissler 

Nielsen, 

Landberg

er, 

Lippert, 

Egerod, 

2004 

Danmark 

 

The effect of VIPS 

implementation 

programme on nurses´ 

knowledge and 

attitudes towards 

documentation 

Att beskriva effekten av 

en två-årig 

internutbildning i VIPS, 

samt hur den påverkar 

sjuksköterskans kunskap 

och attityd till att 

dokumentera 

omvårdnad. 

Studien är kvantitativ, 

prospektiv, komparativ 

och kvasiexperimentell. 

Studien inkluderade en 

studiegrupp och en 

kontrollgrupp.  

Studie-

grupp 

n =72 

Kontroll-

grupp 

n=57 

Deltagarna i studiegruppen var mer 

övertygade att de hade tillräcklig 

kunskap att upprätta vårdplaner och 

uppgav att de gjorde det mer 

rutinmässigt. Studiegruppen visade dock 

mindre motivation i jämförelse med 

kontrollgruppen. Båda grupperna visade 

en positiv attityd till  

omvårdnadsdokumentation. 

Studiegruppen uppvisade bättre resultat 

vid kunskapstest. Studien visade att den 

tvååriga internutbildningen hade en 

positiv inverkan på 

omvårdnadsdokumentationen 

och att VIPS-modellen ökade 

sjuksköterskornas förståelse för 

RCT 

II 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

vårdprocessen. 

Törnvall, 

Wahren, 

Wilhelms

son 

2007 

Sverige 

 

Impact of primary 

care management on 

nursing 

documentation 

 

 

Att undersöka om 

uppfattningen och 

användandet av 

elektronisk 

journalföring skilde sig 

åt i två olika 

primärvårdsområden 

pga. olika ledarskap.  

Kvantitativ enkätstudie. 

Distriktsköterskor från två 

olika primärvårdsområden 

fick fylla i enkäter. Ett 

område hade 

distriktsköterska som chef 

och det andra en läkare.  

Journaler från båda 

områdena granskades 

enligt Cat-Ch-Ing. 

Enkät 

område A, 

n= 185 

(87 %) 

Enkät 

område B, 

n= 285 

(59 %) 

I det primärvårdsområde som hade en 

distriktsköterska som chef  ökade den 

positiva uppfattning av 

omvårdnadsdokumentationen men 

förbättrade inte själva kvaliteten på 

dokumentationen. Positiv inställning till  

omvårdnadsdokumentation är en 

förutsättning för att kunna 

vidareutveckla dokumentationen och ge 

en bättre helhetssyn på patienterna. 

CCT 

II 

 

   

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K). 

  



 

VII 
 

BILAGA 2 

Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ 

och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

 Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 



 

VIII 
 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

* metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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