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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Dagens sjukvård hanterar en omfattande mängd patienter och kravet på adekvat patientsäkerhet är 

stort. Sjuksköterskan innehar en viktig roll i att försäkra att vården är säker. 

Dokumentationsprocessen har genomgått en förändring i och med teknologiska framsteg och idag 

finns ett behov av att kunna utvärdera sjuksköterskans journalföring för att säkerställa kvalitet och 

kontinuitet. Kritiken mot sjuksköterskans journalföring har påtalats från både sjuksköterskor och 

läkare och har ofta handlat om att det tar för lång tid att utföra dokumentationen och att textmassan 

är för omfattande. Felaktig information och dålig överskådlighet har påtalats som aspekter som kan 

påverka patientsäkerheten.  

 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskans journalföring kan påverka patientsäkerheten.  

 

 

Metod  
 

Metoden som valdes för studien var litteraturöversikt. Sökningar av artiklar gjordes i databaserna 

CINAHL och PubMed. Sammanlagt inkluderades 16 artiklar vilka kvalitetsgranskades och 

sammanställdes i en matris.  

 

 

Resultat 
 

Resultatet visar att bland annat bristande information, dubbel dokumentation och svårigheter att 

hitta i journalsystemen är existerande problem med sjuksköterskans journalföring. Problemen 

påverkar patientsäkerheten. Ett fungerande och väl implementerat elektroniskt journalsystem är 

viktigt för att sjuksköterskans journalföring ska fungera optimalt. Det är av vikt att ansvaret för 

journalföringen börjar på en organisatorisk nivå.  

 

 

Slutsats 
 

Sjuksköterskans journalföring kan vara ett effektivt instrument för att påverka patientsäkerheten. 

För att det ska bli en positiv inverkan krävs ett användarvänligt system och kontinuerlig utbildning.  

 

 

Nyckelord: Dokumentation; Journalföring; Journalsystem; Patientsäkerhet; Sjuksköterska  
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BAKGRUND 

Sjuksköterskans profession har de senaste 30 åren varit i ständig utveckling. Även 

sjukvården har utvecklats i takt med att teknologiska framsteg gjorts och 

befolkningsmängden ökat (Dahlborg Lyckhage, 2014). Inom den teoretiska delen av 

sjuksköterskans profession har utvecklingen rört sig snabbt vilket innebär att det finns en 

viss diskrepans med delar av det praktiska arbetet. Sjuksköterskans yrke är idag en 

avancerad roll där kompetens krävs för en rad olika uppgifter och att komma i fas med 

teori och praktik kommer kräva tid och resurser (Björvell, 2011). Både utbildning och 

uppnådd yrkeserfarenhet har en betydande roll för tillväxten och utvecklingen av 

professionen (Parandeh, Khaghanizad, Mohammadi & Mokhtari Nouri, 2015). 

Journalföring är en central del av sjuksköterskans arbete ur flera olika aspekter. Det 

påverkar kvaliteten och säkerheten i patientvården samt demonstrerar vad sjuksköterskans 

yrkesroll innebär. Hur väl sjuksköterskan känner sin yrkesroll och kan utföra sina 

arbetsuppgifter står i direkt samband med hur patientsäker vården är (Björvell, 2011). 

 

Sjuksköterskans profession 

En profession är ett yrke som bygger på en hög formell utbildning där vetenskaplig 

forskning ligger till grund, ofta på en högskola eller ett universitet (Profession, 1994). 

Bentling (1995) sammanfattar begreppet profession med faktorerna arbete med 

legitimation som kräver högre utbildning, arbete med egna ansvarsområden och autonomi 

samt arbete som styrs av riktlinjer och etisk kod. För att kunna vara autonom i sin 

yrkesutövning krävs enligt Dahlborg Lyckhage (2014) att personen har fått en utbildning 

med teoretisk kunskap som är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet 

Sjuksköterskan kan inte alltid bestämma över sina egna arbetsuppgifter och hur dessa ska 

utföras och på grund av detta har sjuksköterskeyrket inte alltid betraktats som en 

profession.  

 

Trots att sjuksköterskeyrket har genomgått en stor utveckling de senaste 30 åren finns det 

fortfarande en förlegad bild av vad en sjuksköterska är. Denna bild påverkar professionen 

på olika nivåer, teoretisk grund, antal som söker sig till yrket och förmåga att uppskatta sin 

yrkesroll är några exempel. Den realistiska och positiva bild som förmedlas av 

sjuksköterskegemenskapen via lärosäten och intressegrupper har inte nått ut till samhället i 

stort (Price & McGillis Hall, 2014). Samtidigt som den vetenskapliga teoretiska 

diskussionen fortgår arbetar sjuksköterskor alltjämt inom svensk sjukvård. Det är ett 

ständigt växelspel mellan teori och praktik där sjuksköterskans kompetens kontinuerligt 

utvecklas (Zahner & Henriques, 2014). 

 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och kärnkompetenser 

Socialstyrelsen (2005) har utarbetat en modell med tre huvudsakliga arbetsområden för 

sjuksköterskan vilka är omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och 

utbildning samt ledarskap. Det är utifrån denna kompetensbeskrivning som legitimerade 

sjuksköterskor i Sverige arbetar idag. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

(Socialstyrelsen, 2005) har det utformats rekommendationer om yrkeskunnande, 

kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för vårdarbetare. Det är sjuksköterskans ansvar 

att ha tillräckliga kunskaper för att ge god omvårdnad, hålla sig uppdaterad med ny 

forskning, nya lagar och att arbeta efter detta. Svensk sjuksköterskeförening [SSF] har 

identifierat sex kärnkompetenser som anses nödvändiga för vårdens professioner (SSF, 

2010). 

 



 5     

Personcentrerad vård  

 

Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp som beskriver en vårdform där patienten står i 

centrum, där patientens egen livsvärld och upplevelse bekräftas och respekteras. Det 

beskriver en vårdform där patienten anses vara expert på sin egen hälsa eller ohälsa och att 

det bör tillvaratas av vården. En förutsättning för att vården ska vara personcentrerad är en 

väl fungerande relation mellan patient och sjuksköterska och det är sjuksköterskans ansvar 

att skapa denna relation. För att bäst tillvarata patientens upplevelser ska sjuksköterskan 

kunna informera patienter om olika behandlingsalternativ och om vilka vårdformer som 

finns tillgängliga. Patienten måste tillåtas att vara delaktig i sin egen vård, detta innebär 

också att respektera patientens rätt till egna beslut och till den egna journalen (SSF, 2010).  

 

Samverkan i team 

 

När hälso- och sjukvårdens olika yrken och professioner arbetar i fungerande team uppnås 

bäst vård för patienten, ”teamarbete överbryggar kompetens, främjar kontinuiteten och 

stärker säkerheten för patienten i vården” (SSF, 2010, ss. 10). Genom att samverka i team 

kan de olika professionernas kompetenser utnyttjas. Vilket ger en mer personcentrerad vård 

och underlättar möjligheten att få en helhetssyn av patienten (SSF, 2010).  

 

Evidensbaserad vård  

 

Evidensbaserad vård utgår från den senast beprövade forskningen tillsammans med 

personcentrerad omvårdnad. Att bedriva evidensbaserad vård innebär att sjuksköterskor 

måste utbildas i förmågan att samla in och kritiskt granska forskning för att sedan kunna 

implementera detta i sitt arbete. Det är en förmåga som utvecklas under 

sjuksköterskeutbildningen men det är sedan sjuksköterskans skyldighet att underhålla 

kunskapen om att arbeta evidensbaserat och tillämpa det i det kliniska arbetet (SSF, 2010). 

 

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling 

 

Förutom att utföra sitt patientnära arbete har alla som arbetar i vården en skyldighet att 

utveckla det system som de är verksamma inom, ”förbättringskunskap är kunskap om 

system, variationer, förändringspsykologi och ett lärandestyrt förändringsarbete” (SSF, 

2010, ss. 11). Det är sjuksköterskans ansvar att kontinuerligt arbeta mot att utveckla och 

förbättra patientsäkerheten och vårdens kvalitet (SSF, 2010). 

 

Säker vård  

 

För att kunna bedriva en säker vård måste sjuksköterskor först och främst ha kunskap om 

vikten av säkerhetsarbete, den insikten är första ledet i arbetet med att minska skador för 

patienter och personal. Arbetet för säker vård måste bedrivas både på individ- och 

systemnivå så att bidragande faktorer som möjliggör risk och fel kan identifieras (SSF, 

2010). Det är av betydelse att sjuksköterskan får övning i sin färdighet för att kunna 

bedriva en säker vård. Klinisk kunskap spelar en central roll då sjuksköterskan annars kan 

bli begränsad i sitt resonemang (Sedgwick, Grigg & Dersch, 2014).  

 

 

 

I arbetet med säker vård har patientens kunskap och erfarenhet betydelse. Sjuksköterskans 

datainsamling och metoder för riskbedömning är därför effektiva instrument när säker vård 
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ska bedrivas. Säker vård bedrivs inte bara som en reaktion på redan inträffade händelser, 

det måste också bedrivas i förebyggande syfte (SSF, 2010). 

 

Informatik 

 

Informatik är en sammanslagning av orden information och teknik och syftar på läran om 

hur information bearbetas och hanteras. Hälsoinformatik är den typ av informatik som 

bedrivs av sjukvården. Exempel på informatik är att hämta in information genom att till 

exempel genomföra ett inskrivningssamtal med en patient, sortera informationen under 

rubriker, dokumentera i dator eller på papper och sedan hämta ut informationen vid till 

exempel rapportering. Det pågår en ständig utveckling av informatiken, dels genom 

utvecklingen av lämpliga elektroniska journalsystem, dels genom utveckling av nationella 

och internationella enhetliga begrepp, klassifikationer och taxonomier (Björvell, 2011). För 

att kunna utveckla omvårdnadsarbetet behöver sjuksköterskan utveckla och aktivt arbeta 

fram ett effektivt informations- och kommunikationssystem. För att kunna möjliggöra detta 

behövs rätt kunskap, kompetens och utvärdering av ny teknik (SSF, 2010).  

 

Sjuksköterskans journalföring 

En del av informatik är sjuksköterskans journalföring. Journalföring innebär att 

dokumentera patientens vårdvistelse genom att sätta ord på saker och skeenden och 

därigenom synliggöra dem (Björvell, 2011). Vid vårdbesök förs alltid en patientjournal för 

varje enskild patient, journalen omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. I journalen 

dokumenteras patientens hälsotillstånd och andra uppgifter som är viktiga för vården av 

patienten, exempelvis identitetshandlingar, närstående och tidigare vårdkontakt. I journalen 

dokumenteras även den vård patienten får och vilka behandlingar och åtgärder som utförs. 

Det ska gå att följa behandlingsförloppet och hur vården har gått tillväga av både andra 

vårdinstanser och patienten själv. Syftet med patientjournalen är att upprätthålla en god och 

säker vård för patienten och det är nödvändigt att journalföringen utförs på ett korrekt sätt 

(Socialstyrelsen, 2015).  

 

Patientdatalagen (SFS, 2008:355) är den lag som styr hur patientjournaler ska hanteras. 

Enligt lagen har vårdgivaren skyldighet att föra journal och hantera uppgifterna 

patientsäkert med god kvalitet. Uppgifterna ska hanteras med respekt och inga obehöriga 

ska ha tillgång till personliga uppgifter (SFS, 2008:355, kap. 1, 2 §). Patientdatalagens 

syfte är att kunna ge en god och säker vård till patienten men används också som 

informationskälla för vårdgivare och patient. Informationen kan användas vid behandling 

av patienten, forskning, utveckling av vårdenheter och vid rättsärenden (SFS, 2008:355). 

 

Sjuksköterskans informationshantering har tidigare inneburit att överföra information 

mellan sjuksköterskor vid byte av arbetspass och rapportering eller att föra information 

vidare till andra vårdyrken. I och med utvecklingen av sjuksköterskans profession och 

sjukvården i stort har även journalföringen utvecklats. Omvårdnad som ämne och praktik 

har medfört att sjuksköterskan genomför och dokumenterar en specifik omvårdnadsplan 

med diagnoser, mål och åtgärder. Det är ett verktyg för sjuksköterskans systematiska 

insamlande av information om patientens tillstånd. Utvecklingen har medfört ett behov av 

att utvärdera sjuksköterskans dokumentation för att kunna kvalitetssäkra vården och för att 

utveckla vetenskapsområdet (Björvell, 2011).  

Müller-Staub, Needham, Odenbreit, Lavin och van Achtenberg (2007) visar att det finns ett 

samband mellan användningen av omvårdnadsdiagnoser och specifika omvårdnadsåtgärder 

och dokumenterade förbättringar i patienters tillstånd. 
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Synen på patienten som delaktig i vården har lett till att patienter är mer informerade och 

kan ställa krav på sina egna journaler. Dagens sjukvård innehåller ofta långa vårdkedjor 

med olika aktörer och där är kravet på noggrann och adekvat journalföring av vikt för 

patientens säkerhet och integritet (Björvell, 2011). Dokumentation är av betydelse för 

resultatet av patientvården och för att visa vad sjuksköterskans arbete handlar om. Utan 

dokumentation är det omöjligt att säkerställa på vilka grunder beslut och åtgärder har tagits 

(Kärkkäinen & Eriksson, 2005).  

 

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet innebär skydd mot vårdskada, det vill säga skada som kan uppstå eller har 

uppstått inom vården. Patientsäkerhet regleras av patientsäkerhetslagen och enligt denna 

definieras vårdskada som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt 

dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 

kontakt med hälso- och sjukvården” (SFS, 2010:659, kap. 1, 5 §). Vidare definieras 

allvarlig vårdskada som ”vårdskada som är bestående och inte ringa eller har lett till att 

patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit” (SOSFS, 2005:28, kap. 2, 1 §). 

Alla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada ska anmälas 

enligt regeln Lex Maria (SOSFS, 2005:28). En annan regel som skyddar patientsäkerheten 

är Lex Sarah som fastställer att alla former av missförhållanden ska anmälas. 

Missförhållanden innebär utförda handlingar eller ej utförda handlingar som inneburit 

konsekvenser för patientens liv, säkerhet eller psykiska hälsa (SOSFS, 2013:16).  

 

I en rapport framtagen av Socialstyrelsen, Förslag till nationell strategi för ökad 

patientsäkerhet (2012), framgår det att ett viktigt led i att förbättra patientsäkerheten är 

möjligheten att kunna göra jämförelser av insatser och resultat. Vidare beskrivs att de 

vanligaste orsakerna till allvarliga vårdskador är bristande rutiner och riktlinjer samt 

bristande kommunikation och information. Den tredje vanligaste orsaken är brister i 

utbildning och kompetens. Vid införandet av ny teknik behöver behovet av kompetens 

analyseras för att behärska den nya tekniken (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- 

och sjukvården (SOSFS, 2008:14, kap 2, 2 §) ska det finnas rutiner på alla avdelningar för 

hur journalföringen utförs. I föreskrifterna finns rekommendationer för vad som ska ingå i 

patientjournalen och hur journalen ska vara utformad. Detta för att det ska vara möjligt att 

föra journal i vilket tillstånd patienten än befinner sig i. Föreskriften beskriver hur 

avdelningen ska hantera patientjournalens uppgifter vad gäller patientens personliga 

uppgifter, behandling och tillstånd. Enligt säkerhetspolicyn ska patientuppgifterna finnas 

tillgängliga för de behöriga och endast de behöriga. Uppgifterna ska vara korrekta och det 

ska kunna gå att hitta uppgifterna i efterhand. I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS, 

2008:14, kap 2, 2 §) kan avdelning och vårdgivare få stöd och förståelse för vilket ansvar 

de förväntas ha vad gäller journalföring. 

 

Richardson och Storr (2010) beskriver att sjuksköterskan har en potentiellt viktig roll i att 

försäkra att vården är patientsäker. Sjuksköterskans roll ger en möjlighet att påverka många 

olika aspekter i relation till patienten, inte minst eftersom sjuksköterskan är den person i 

vårdkedjan som är hos patienten dygnet runt.  

Studiens resultat visar att det fortfarande finns luckor i forskningen kring vilken direkt 

inverkan sjuksköterskan har på patientsäkerheten. Det uppstår en paradox mellan en allmän 

idé om att sjuksköterskan har en nyckelroll i patientsäkerhetsarbetet och det faktum att 

studien inte visar på någon stark evidens för detta påstående (Richardson & Storr, 2010). 
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Identifierade problem med journalföring  

Trots att sjuksköterskans profession har kommit långt i sin utveckling och att det finns 

styrdokument och lagar som reglerar utförandet av dokumentation finns det problem med 

journalföring. Kritik har riktats mot sjuksköterskans journalföring från sjuksköterskor och 

läkare. Kritiken har till stor del handlat om att det tar för lång tid att dokumentera och 

sjuksköterskor upplever att de spenderar mer och mer tid framför datorn istället för hos 

patienterna (Björvell, 2011). Två amerikanska studier (Hendrich, Chow, Skierczynski & 

Lu, 2008; Poissant, Pereira, Tamblyn & Kawasumi, 2005) visar på skillnaden i tid lagd på 

dokumentation mellan pappersdokumentation och elektronisk dokumentation. I och med 

övergången till ett elektroniskt journalföringssystem lägger sjuksköterskorna mindre tid på 

journalföring jämfört med hur mycket tid de la ned på journalföring när den var 

handskriven  

  

Det är förekommande att kritiken handlar om att journalföringen är för omfattande rent 

textmässigt, vilket leder till dubbel dokumentation. Det förekommer flera olika typer av 

dubbel dokumentation, som att olika yrkesgrupper eller olika individer inom samma 

yrkesgrupp för in samma information om patienten eller att en individ skriver 

informationen på flera olika ställen (Björvell, 2011). Jefferies, Johnson och Griffiths 

(2010) visar att ett problemområde är vilken information som dokumenteras på vilket ställe 

och om det leder till dubbel dokumentation. Det visade sig att sjuksköterskorna tenderade 

att dubbeldokumentera för att visa att de verkligen utfört en specifik uppgift. För mycket 

information och information på fel ställe kan leda till att viktiga delar missas. Journalföring 

blir då ett verktyg för att lagligt hålla ryggen fri. Jefferies et al. menar att det ingår i 

sjuksköterskans roll att vara fullt medveten om vilka lagar som reglerar journalföring men 

målet kan inte vara att skydda sjuksköterskan i en potentiell rättsprocess. Målet måste vara 

att värna om patientens hälsa och säkerhet (Jefferies et al., 2010). 

 

Ett annat problem som visat sig är att omvårdnadsplanen inte implementeras på rätt sätt. 

Sjuksköterskor beskriver inte omvårdnadsplanen fullt ut med diagnoser, mål och åtgärder 

vilket resulterar i att det blir svårt att utvärdera vad som gjorts och vad som fungerade 

(Björvell, 2011). Tran och Johnson (2010) fann ett flertal misstag gjorda i och med skriftlig 

dokumentation. Bedömning av patientens tillstånd och åtgärder var områden där 

dokumentationen var bristfällig. Bidragande faktorer var bland annat journalsystem som 

inte fungerade, underbemanning och sjuksköterskans nivå av kunskap och erfarenhet. 

Konsekvenser av misstagen för patienterna var bland annat fördröjd vård eller behandling, 

fördröjd upptäckt av sjukdom eller förändring i patientens tillstånd. Det kunde också 

resultera i psykologiska, ekonomiska och tidsödande konsekvenser för patienter, anhöriga 

och sjukvårdspersonal (Tran & Johnson, 2010). 

 

Problemformulering 

Elektronisk dokumentation är en till synes positiv utveckling för att säkerställa 

patientsäkerhet och en vård av hög kvalitet. Utvecklingen av informatiken pågår ständigt 

genom utvecklingen av elektroniska journalsystem och nationella och internationella 

enhetliga begrepp (Björvell, 2011).  

Det finns synpunkter på att sjuksköterskans journalföring inte fungerar problemfritt. 

Sjuksköterskor upplever att journalföringen är för tidskrävande och inkräktar på det 

patientnära arbetet (Björvell, 2011). Ett annat problem är att journalsystemen inte är 

användarvänliga, det är oklart vad som ska dokumenteras vart, vilket ofta leder till dubbel 

dokumentation. Dubbel dokumentation gör att det är svårt att få grepp om informationen 
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som ska förmedlas vilket kan leda till att viktiga delar missas och att patientsäkerheten 

riskeras (Jefferies et al., 2010).  

 

Sjuksköterskans arbete med patientsäkerhet är en central del i yrket. Det är sjuksköterskans 

skyldighet att upprätthålla lagar och rutiner samt att delta i utvecklingen av nya system. 

Utvecklingen av säker vård måste också bedrivas på organisatorisk nivå i samarbete med 

sjuksköterskan. I arbetet med patientsäkerhet är patientens kunskap och erfarenhet viktig, 

därför är sjuksköterskans datainsamling av vikt när säker vård ska bedrivas (SSF, 2010). 

Bristande journalföring leder lätt till sviktande information och det blir svårt för personalen 

att utläsa vilka åtgärder som utförts och vilka resultat det givit (Björvell, 2011). 

Konsekvenser av den bristande journalföringen kan resultera i fördröjd vård och 

behandling vilket kan resultera i psykologiska, ekonomiska och tidsödande konsekvenser 

för patient och personal (Tran & Johnson, 2010). Med tanke på den snabba utvecklingen av 

dagens journalföring och vikten av att bedriva en säker vård för en alltmer växande 

patientskara anser författarna att ämnet till föreliggande studie är av intresse att undersöka 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskans journalföring kan påverka patientsäkerheten.  

 

METOD  

Val av Metod 

Som metod valdes litteraturöversikt. Litteraturöversikt var en lämplig metod då 

patientsäkerhet relaterat till sjuksköterskans journalföring skulle studeras, ett område som 

utvecklas hela tiden och därför genererar ny kunskap. Det var därför motiverat att med 

denna studie få en bild av dagens forskningsläge och vilken kunskap det i dagsläget finns 

om området (Henricson, 2010). Denna metod lämpade sig även bra då valt problemområde 

var brett och området tidigare hade varit av intresse både ur en kvantitativ och kvalitativ 

utgångspunkt (Friberg, 2010).  

 

Urval  

Då vald metod användes för att få en övergripande bild av dagens kunskapsläge var det 

motiverat att använda både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar (Segesten, 

2012). Inklusionskriterierna som utarbetades var att artiklarna skulle vara peer-reviewed 

och publicerade mellan 2005-2015. Tidsperioden bestämdes från kriteriet att forskningen 

skulle vara aktuell (Friberg, 2012). En tioårsperiod bedömdes resultera i aktuella artiklar då 

journalföring var ett område som utvecklats mycket under denna tid.  

Peer-reviewed innebär att artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidskrifter som är 

kvalitetsgranskade och säkerställda att ha en vetenskaplig grund (Friberg, 2012). Friberg 

(2012) menar att det är av relevans att använda artiklar på ett språk som behärskas för att 

undvika misstolkningar. Författarna valde därför att inkludera artiklar på engelska, svenska 

och norska. Inga exklusionskriterier gjordes utifrån artiklarnas ursprungsland med 

motiveringen att få en övergripande bild av det internationella kunskapsläget. Författarna 

ansåg att formuleringen av syftet tillät ett internationellt resultat. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen började med att fastställa inklusions- och exklusionkriterier, sedan valdes 

lämpliga databaser ut. Databassökningarna genomfördes i databaserna CINAHL och 

PubMed. Två databaser valdes med intentionen att minimera risken för systematiska fel 
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(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). Cinahl är en databas som 

bland annat innehåller material inom sjuksköterskors vetenskapsområde omvårdnad. 

Cinahl innehåller referenser till mer än 3000 tidskrifter. Materialet är till största del skrivet 

på engelska och sträcker sig från år 1981 och framåt. PubMed är en databas som innehåller 

material från hela det biomedicinska området, till exempel omvårdnad. PubMed innehåller 

mer än 20 miljoner referenser. Materialet är till största del skrivet på engelska och sträcker 

sig från år 1966 och framåt (Karlsson, 2012). Sökord valdes utifrån syftet och sökningarna 

gjordes med fritext och med ämnesord (Kristensson, 2014). I PubMed heter ämnesorden 

MeSH termer och i Cinahl heter ämnesorden Cinahl Headings (Karlsson, 2012). De sökord 

som användes var Nursing documentation, Patient safety, Nursing records, Nursing, 

Documentation och Computerized patient record. Nursing documentation fanns varken 

som MeSH term eller Cinahl Heading varpå fritext användes. Sökningarna utgick från 

olika sökordskombinationer, se tabell 1. 

 

Då sökningen genomförts påbörjades en gallring av artiklarna med flera steg. Syftet med 

gallringen var att hitta de artiklar som svarade på syftet. Först lästes titlar för att få en 

uppfattning om vilka artiklar som var av intresse i relation till syftet. Det andra steget i 

gallringen gick ut på att läsa abstrakt till valda artiklar då dessa fanns tillgängliga, i den 

händelse att abstrakt inte fanns tillgängligt togs de artiklarna automatiskt med till nästa steg 

i gallringen (Östlundh, 2012). Steg ett och två genomfördes av båda författarna samtidigt. 

Detta resulterade i 27 artiklar som delades upp i lika delar och lästes igenom av författarna 

var för sig, sedan diskuterades innehållets relevans i relation till syftet. Av de 27 artiklarna 

valdes tre bort på grund av bristfällig kvalitet. De resterande 24 artiklarna 

kvalitetsgranskades efter Sophiahemmet högskolas modifierade bedömningsmall (Bilaga 

A) utarbetad av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2011). Artiklarna granskades av båda författarna oberoende av varandra (SBU, 2014). I 

och med granskningen valdes åtta artiklar bort på grund av låg kvalitet. Resterande 16 

artiklar blev grunden för resultatet och dessa artiklar fördes in i en matris (Bilaga B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Databassökning i PubMed och Cinahl 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

valda 

artiklar 

Cinahl 150914 Nursing Documentation 

AND Patient Safety 

13 10 3 

Cinahl 150914 Nursing Records AND 

Patient Safety 

73 30 4 

PubMed 150914 Nursing Documentation 

AND Patient Safety 

15 12 3 
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Cinahl 150915 Nursing AND 

Documentation AND 

Patient Safety 

376 27 5 

Cinahl 150916 Patient Safety AND 

Computerized Patient 

Record 

340 18 1 

Summa   817 97 16 

Avgränsningar: PubMed – engelska, 10 år. Cinahl – engelska/norska/svenska, 2005-2015, peer-reviewed. 

 

Dataanalys  

När de 16 artiklarna valts ut, granskats och förts in i en matris (bilaga B) lästes materialet i 

sin helhet ett flertal gånger av respektive författare. Innehållet diskuterades sedan mellan 

författarna utifrån likheter och skillnader i studiernas resultat i relation till syftet. I ett 

första steg färgkodades materialet i olika kategorier efter de likheter och skillnader som 

hittades i artiklarna (Friberg, 2012). Färgkodningen resulterade i fyra kategorier. En 

sammanfattning av resultaten skrevs ned efter de fyra kategorierna och delades upp i 

underkategorier. Under denna process blev det tydligt att de fyra kategorierna istället 

kunde delas upp i tre kategorier, med tillhörande underkategorier. Dessa kategorier bestod 

av huvudkategorin Sjuksköterskans journalhantering med underkategorierna Avsaknad av 

information i journalen, Betydelsen av en omvårdnadsplan och Möjlighet att få en 

överblick av journalen samt huvudkategorierna Organisatoriska rutiner och Muntlig och 

skriftlig rapport. Efter detta lästes materialet igenom ytterligare en gång för att säkerställa 

att de olika kategorierna stämde med artiklarnas resultat. Efteråt sammansattes artiklarnas 

innehåll till en helhet och sammanställdes slutligen till ett resultat (Friberg, 2012).  

 

Forskningsetiska överväganden  

Ett vetenskapligt arbete syftar till att skapa kunskap och öka förståelsen för ett fenomen 

eller ett visst område. Forskningsetik finns till för att skydda människor som på något vis 

påverkas av arbetet för att värna om forskningens anseende och det förtroende forskning 

bör ha. Etiska överväganden bör reflekteras över genom hela arbetet (Kjellström, 2012). 

Författarna till denna litteraturöversikt har kontinuerligt diskuterat fynden i inkluderade 

artiklar för att undvika missförstånd och oklarheter. Forsberg och Wengström (2013) 

skriver att etiska överväganden bör göras beträffande urvalet och presentationen av 

resultatet. Genom att kvalitetsgranska inkluderade artiklar har författarna till denna 

litteraturstudie ämnat förhålla sig etiskt till innehållet som presenterats.  

De studier som ingår i arbetet bör ha granskats av en etisk kommitté eller där noggranna 

etiska överväganden har gjorts (Forsberg och Wengström, 2013). Författarna har tagit fasta 

på det genom att säkerställa att alla artiklar som inkluderas är etiskt granskade, det står 

antingen i artikeln eller på tidskriftens hemsida. Kjellström (2012) menar att begränsade 

kunskaper i det engelska språket kan bidra till risk för feltolkningar av resultatet. 

Författarna till denna litteraturöversikt har använt sig av en ordbok då språkkunskaperna 

inte räckt till.  

 

Kjellström (2012) beskriver att en viktig fråga att svara på är om forskningsfrågan har ett 

väsentligt värde. Frågan besvaras genom att utgå från nyttan för tre olika aktörer: 

individen, samhället och professionen. Individen i föreliggande litteraturöversikt är tidigare 

forskning och i förlängningen individerna som ingår i inkluderade studier. Utifrån 

författarnas perspektiv är det svårt att avgöra om nyttan för deltagande individer bidrar till 
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föreliggande studie. Nyttan för framtida individer kan dock vara av värde då 

patientsäkerhet är något som påverkar alla individer som kommer i kontakt med 

sjukvården. Nyttan för samhället kan vara väsentlig då föreliggande litteraturöversikt kan 

bidra till en kunskapsbas som kan vara till gagn för samhället i stort. Nyttan för 

professionen, i detta fall sjuksköterskeprofessionen, är den aktör som i föreliggande 

litteraturöversikt mest gagnas. Författarna bedömer att då sjuksköterskor använder sig av 

journalföring varje dag i sitt kliniska arbete skulle professionen kunna gagnas av 

föreliggande arbete.  

 

RESULTAT  

Sjuksköterskans journalhantering 

Avsaknad av information i journalen 

 

Avsaknad av dokumentation är en påtaglig brist som påverkar patientsäkerheten vilket tas 

upp av Sharp et al. (2014) och Braaf et al. (2015). Det förekommer brister gällande 

angiven tidpunkt för åtgärder och statusuppdateringar i dokumentationen. Antingen saknas 

informationen helt eller så är kronologin angående vad som hände vid vilken tidpunkt 

oklar. Ibland ger dokumentationen inte någon klarhet i om det gäller en bedömning av 

sjuksköterskan eller om patienten själv har uppgett informationen (Sharp et al., 2014). 

Braaf et al. (2015) visar att dokumentationen är otillräcklig, felaktig eller inte uppdaterad 

och menar vidare att dessa rutiner är oförenliga med kvalitets- och säkerhetsmål. 

Patientsäkerheten äventyras då kommunikationen inte fungerar (Braaf et al., 2015). Sharp 

et al. (2014) visar även att det förekommer förkortningar och medicinskt fackspråk i 

journalerna vilket är något som försvårar förståelsen för innehållet av patientjournalen, för 

både patient och vårdpersonal. Jonsson et al. (2011) belyser i sin studie otillräcklig 

dokumentation av patientens vitalparametrar. Den bristfälliga dokumentationen påverkar 

dock inte den vård patienten faktiskt erhåller. Studien visar att starkare åtgärder sätts in för 

att förebygga försämring i patientens hälsotillstånd än vad som går att utläsa ur 

dokumentationen (Jonsson et al., 2011). 

  

Betydelsen av en omvårdnadsplan 

 

Häyrinen et al. (2010) visar att en standardiserad omvårdnadsplan bidrar till att underlätta 

informationssökningar, tydliggöra sjuksköterskans arbete och förbättra patientsäkerheten. 

Vidare visar studien att sjuksköterskor inte använder sig av en standardiserad 

omvårdnadsplan i journalföringen eftersom det inte har implementerats i det dagliga 

arbetet (Häyrinen et al., 2010). Detta styrks av Sharp et al. (2014) som visar på bristande 

omvårdnadsplaner då syfte, mål och åtgärder inte framgår i journalen. Instefjord et al. 

(2014) visar att den elektroniska sjuksköterskejournalen bara delvis möter 

rekommendationer för att upprätthålla kvalitativ och säker patientvård. De flesta delar av 

omvårdnadsplanen finns med men kvaliteten är bristfällig, få delar möter kraven på 

standard. Flera av journalerna förmedlar otillräcklig information inför nästa vårdkontakt 

vilket kan leda till missförstånd och brist på sammanhang. Instefjord et al. (2014) menar att 

det kan äventyra patientsäkerheten. Carrington & Effken (2011) visar att sjuksköterskor 

tycker att det är svårt att använda sig av ett system med en omvårdnadsplan, ett system 

utan förbestämda termer är mer behändigt. Fäldt et al. (2009) visar också att det föreligger 

brister i sjuksköterskornas dokumentation då det sällan finns dokumentation kring 

utredning och bedömning. Det resulterar i att journalen inte är komplett och väsentliga 

uppgifter för att driva en god och säker vård saknas.  
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Vidare beskrivs det att brister i dokumentation kan leda till att allvarliga tillstånd inte 

upptäcks och behandlas (Fäldt et al., 2009). Dock kunde inte denna studie svara på om det 

fanns brister i den omvårdnad som faktiskt utfördes (Fäldt et al., 2009).  

 

Möjligheten att få en överblick av journalen 

 

Osystematisk användning av mallar och termer leder till att samma typ av information går 

att finna på flera olika ställen i journalen vilket också kan resultera i dubbel dokumentation 

(Sharp et al., 2014). Samaras et al. (2010) visar att sjuksköterskan måste leta efter 

information och ordinationer på flera ställen. Detta medför stora risker att missa 

ordinationer och kan leda till att patienten inte får den behandling som krävs. 

Sjuksköterskorna upplever att de inte kan lita på systemet (Samaras et al., 2010). I en 

studie gjord av Stevenson och Nilsson (2012) uppger sjuksköterskor att det råder förvirring 

kring vart i systemet vitalparametrar ska dokumenteras. Det finns möjlighet att skapa egna 

tabeller över vitalparametrar men det upplevs som tidsödande och tekniskt komplicerat. 

Förvirringen kan leda till både dubbel dokumentation och svårigheter i att finna 

information när den behövs (Stevenson och Nilsson, 2012). Enligt studien (Stevenson & 

Nilsson, 2012) är en negativ aspekt av att det finns information på flera ställen att systemet 

blir svårjobbat och det tar längre tid att skaffa sig en överblick över patienten. 

Sjuksköterskorna uppger att de får leta på flera ställen i journalen men att de ändå missar 

information vilket äventyrar patientsäkerheten (Stevenson & Nilsson, 2012). Sharp et al. 

(2014) visar att det också är vanligt förekommande att kopiera text från tidigare 

journalanteckningar. Ibland finns inslag av ny information tillagd i texten utan någon 

markering. Detta gör att patientsäkerheten äventyras då det är lätt att den nytillkomna 

informationen missas (Sharp et al., 2014). Stevenson och Nilsson (2012) visar att en 

positiv aspekt av elektroniskt journalföringssystem är att flera personer har tillgång till en 

journal eller ett dokument samtidigt och sjuksköterskorna behöver inte lägga tid på att leta 

efter lösa papper. Ytterligare en positiv aspekt är att när något är skrivet i patientjournalen 

står det där för alltid, till exempel allergier, vilket är positivt för patientsäkerheten 

(Stevenson & Nilsson, 2012).  

 

I norra Colorado kräver sjukhusledningen att sjuksköterskorna ska dokumentera både på 

pappersjournaler och i det elektroniska journalsystemet vilket tar tid och resulterar i dubbel 

dokumentation (Samaras et al., 2012). Sjuksköterskorna i studien av Stevenson och 

Nilsson (2012) berättar att när journalerna var handskrivna skrev de ned vitalparametrar 

direkt i journalen vid patientens sida men att de numera skriver upp det på papper eller i 

anteckningsblock för att därefter skriva in det i journalen när de har tid. Sjuksköterskor 

använder sig generellt av anteckningsblock för att anteckna patientinformation som stöd 

till den elektroniska journalföringen (Stevenson & Nilsson, 2012). Detta resultat av dubbel 

dokumentation styrks även av Kossman och Scheidenhelm (2008).  

 

Organisatoriska rutiner 

Kutney-Lee och Kelly (2011) visar att ett väl implementerat elektroniskt journalsystem ger 

färre fall av sjuksköterskerelaterade dokumentationsfel. Det framgår att patientsäkerheten 

högprioriteras i större utsträckning på sjukhus med väl implementerat elektroniskt 

journalsystem. Studien visar också att felmedicinering, låg vårdkvalitet, och lågt förtroende 

för patientens utskrivning rapporteras mer frekvent av sjukhus med dåligt implementerat 

elektroniskt journalsystem (Kutney-Lee & Kelly, 2011). När journalsystemet inte är 

anpassat till användaren kan det leda till felaktig dokumentation och ge utrymme för 

mänskliga fel, felmedicinering och feltolkningar (Samaras et al., 2012).  
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Carrington och Effken (2011) uppger att sjuksköterskor rapporterar att journalsystemet 

hindrar dem i arbetet då systemet inte är användarvänligt. Vidare visar de att för att 

elektroniskt journalsystem ska bli ett effektivt medel för kommunikation måste systemet 

utvärderas så att barriärer kan identifieras och lösningar genomföras (Carrington & Effken, 

2011).  

 

En amerikansk studie av Kossman och Scheidenhelm (2008) visar att sjuksköterskor 

upplever både positiva och negativa aspekter med elektronisk journalföring. 

Sjuksköterskor uppger att journalsystemet är tidsödande och omfattande, flera upplever att 

de spenderar hälften av sitt arbetspass framför datorn. Även Stevenson och Nilsson (2011) 

visar att sjuksköterskor upplever att elektronisk journalföring är tidsödande, de uppger att 

journalföringen inkräktar på det patientnära arbete och att det kan påverka 

patientsäkerheten (Stevenson & Nilsson, 2011). Båda studierna visar att systemet både 

hindrar och hjälper sjuksköterskorna i arbetet (Stevenson & Nilsson, 2011; Kossman & 

Schneidenhelm, 2008). Sjuksköterskorna hindras i sitt arbete då datorer inte alltid fungerar 

eller är långsamma. Samtidigt effektiviseras arbetet då det är bättre tillgång till 

patientinformation vilket hjälper till att organisera arbetet (Kossman & Schneidenhelm, 

2008). 

 

Enligt Stevenson & Nilsson (2012) är ett av problemen till att journalsystemen inte har en 

god funktion att sjuksköterskan inte får vara med i processen av utvecklingen av 

datasystem. Alla beslut tas långt bort från sjuksköterskorna och det finns tvivel på att 

beslutsfattarna verkligen förstår vilket stort problem dokumentationsprocessen är för 

sjuksköterskorna (Stevenson & Nilsson, 2012). Samaras et al. (2012) visar med sin studie 

att sjuksköterskor innehar en nyckelroll för att hälsoinformatik ska påverka 

patientsäkerheten positivt. Mykkänen et al. (2012) visar att utbildning höjer standarden av 

journalföring som blir mer patientcentrerad, noggrann och logisk. 

Sjuksköterskedokumentation behöver kontinuerligt utvärderas för att upprätthålla 

patientsäkerheten (Mykkänen et al., 2012).  

 

Muntlig och skriftlig rapport 

Om det elektroniska journalföringssystemet är svårjobbat och oöverskådligt jobbar 

sjuksköterskorna runt systemet för att säkerställa att patientsäkerheten inte påverkas 

(Samaras et al., 2012; Stevenson & Nilsson, 2012). Till exempel ber de att få en muntlig 

rapport för att få en överblick av patienten (Stevenson & Nilsson, 2012). Jefferies et al. 

(2012) gör en jämförelse mellan muntlig rapport och skriftlig dokumentation. Studien visar 

att den skriftliga dokumentationen är begränsad i jämförelse med den muntliga rapporten. 

Studien visar att den muntliga rapporten ger en mer övergripande kontextuell 

informationsmassa som ger en bättre bild av patientens tillstånd, vilka åtgärder som utförts 

och hur åtgärderna påverkar patienten. Dock blir muntlig rapport mindre övergripande då 

rapporten inte sparas och patientinformationen inte förmedlas vidare till annan 

vårdpersonal i ett senare skede vilket kan påverka patientsäkerheten (Jefferies et al., 2012). 

En brittisk studie att vid rapport bidrar ett elektroniskt journalföringssystem till kontinuitet 

och minskar risken att fel blir gjorda, vilket bidrar till att öka patientsäkerheten (Raptis et 

al., 2009). Lee et al. (2014) visar att det inte har någon större betydelse i vilken form 

sjuksköterskor får information på för att känna förtroende för den, det vill säga om 

informationen är tillräcklig och korrekt. Varken muntlig, skriftlig eller en kombination av 

båda har någon effekt på sjuksköterskornas förtroende för informationen. Däremot har 

sjuksköterskor med längre erfarenhet större förtroende för informationen de får ut av den 

skriftliga patientjournalerna och deras kommunikation fungerar bättre (Lee et al., 2014).  
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Johnson et al. (2011) visar att oavsett vilken typ av rapportering en avdelning använder, 

muntlig eller skriftlig, har det inget inflytande på patientsäkerheten så länge modellen som 

används är effektiv och användarvänlig (Johnson et al., 2011).  

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att då sjuksköterskans journalföring är bristfällig kunde det påverka 

patientsäkerheten (Braaf et al., 2015; Instefjord et al., 2014; Samaras et al., 2010; Sharp et 

al., 2014). Resultatet stämmer med tidigare studier som visar att konsekvenser av en 

bristfällig journal kan resultera i fördröjd vård och behandling vilket kan resultera i 

psykologiska, ekonomiska och tidsödande konsekvenser för patient och personal (Tran & 

Johnson, 2010). I Socialstyrelsens föreskrifter finns rekommendationer för hur 

patientjournalerna ska vara utformade (SOSFS, 2008:14). Trots detta visar Braaf et al. 

(2015) att dokumentationen är otillräcklig, felaktig eller inte uppdaterad. Fäldt et al. (2009) 

styrker att brister i dokumentationen kan leda till att allvarliga tillstånd inte upptäcks och 

behandlas. Dock kan inte studien visa om den bristfälliga dokumentationen påverkar den 

vård patienten faktiskt erhåller. Däremot kan Jonsson et al. (2011) visa att starkare åtgärder 

genomförs än vad dokumentationen visar. Utifrån detta resultat anser författarna att trots 

att omvårdnaden utförs kan bristfällig dokumentation leda till att omvårdnad och 

behandling inte är individuellt anpassad. I arbetet med patientsäkerhet är patientens 

kunskap och erfarenhet viktig och om viktig information förbises och en tydlig plan fattas 

kan det ändå påverka patientsäkerheten. Därför är sjuksköterskans datainsamling och 

instrument för riskbedömning av stor vikt när säker vård ska bedrivas (SSF, 2010). 

 

Det har visats att en standardiserad omvårdnadsplan bidrar till att underlätta 

informationssökningar, tydliggöra sjuksköterskans arbete och förbättra patientsäkerheten 

(Häyrinen et al., 2010). Müller-Staub et al., (2007) visar att användningen av 

sjuksköterskediagnoser och specifika sjuksköterskeåtgärder har en korrelation med 

dokumenterade förbättringar i patienters tillstånd. Studier visar dock att sjuksköterskor inte 

använder sig av en omvårdnadsplan i journalföringen, det har inte implementerats i det 

dagliga arbetet och viktiga delar saknas som syfte, mål och åtgärder. Den bristfälliga 

omvårdnadsplanen leder till patientsäkerheten äventyras (Fäldt et al., 2009; Häyrinen et al., 

2010; Instefjord et al., 2014; Sharp et al., 2014). Det blir tydligt att bristfällig information 

kan leda till att en försämring i patientens tillstånd inte upptäcks och att otillräcklig 

information har en negativ inverkan på patientens behandlingsplan (Instefjord et al., 2014; 

Fäldt et al., 2009). En studie visar att sjuksköterskor tycker det är svårt att använda sig av 

ett system med en omvårdnadsplan (Carrington & Effken, 2011). Då sjuksköterskor inte 

beskriver omvårdnadsplanen fullt med diagnoser, mål och åtgärder ut blir det svårt att 

utvärdera vad som gjorts och vad som fungerar eller inte fungerar (Björvell, 2011). 

Författarna till denna litteraturöversikt drar slutsatsen att detta är ett exempel på när den 

teoretiska delen av sjuksköterskans profession har rört sig snabbare framåt än det praktiska 

arbetet och att fortlöpande utbildning krävs för att implementera god journalföring, vilket 

också bekräftas av Björvell (2011).  

 

Samaras et al. (2010) visar att sjuksköterskan måste leta efter information och ordinationer 

på flera ställen. Detta medför stora risker att missa ordinationer och kan leda till att 

patienten inte får den behandling som krävs (Samaras et al., 2010). Sharp et al. (2014) 

visar att det också är vanligt förekommande att kopiera text från tidigare 

journalanteckningar.  
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Detta gör att patientsäkerheten äventyras då det är lätt att den nytillkomna informationen 

missas (Sharp et al., 2014). Slutsatsen som kan dras av detta är att teknologin möjligtvis i 

detta fall utformar journalföringssystemet på fel sätt. Det sparar tid att använda redan 

skriven text men innebär en risk för patientsäkerheten. Om ett system tillåter 

sjuksköterskor att kopiera tidigare information måste det kompletteras med utbildning som 

understryker vikten av att journalföra utifrån patientens säkerhet. Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) menar att för att kunna bedriva en säker vård måste 

sjuksköterskor först och främst ha kunskap om vikten av säkerhetsarbete. Denna insikt 

utgör första ledet i arbetet med att minska skador för patienter. Arbetet för säker vård måste 

bedrivas både på individ- och systemnivå så att bidragande faktorer som möjliggör risk och 

fel kan undanröjas (SSF, 2010).  

 

Carrington och Effken (2011) uppger att sjuksköterskor rapporterar att journalsystemet 

hindrar dem i arbetet då systemet inte är användarvänligt. När journalsystemet inte är 

anpassat till användaren kan det leda till felaktig dokumentation och ge utrymme för 

mänskliga fel, felmedicinering och feltolkningar (Samaras et al., 2012). Dessutom uppger 

Stevenson och Nilsson (2012) att ett av problemen till att journalsystemen inte har en god 

funktion är att sjuksköterskan inte får vara med i processen av utvecklingen av 

journalsystem. Sjuksköterskan har ett ansvar att kontinuerligt arbeta mot att utveckla och 

förbättra patientsäkerheten och vårdens kvalitet. Sjuksköterskan behöver utveckla och 

aktivt arbeta fram ett effektivt informations- och kommunikationssystem (SSF, 2010). 

Kutney-Lee och Kelly (2011) visar att ett väl implementerat elektroniskt journalsystem ger 

färre fall av sjuksköterskerelaterade dokumentationsfel. Även Mykkänen et al. (2012) visar 

att utbildning höjer standarden av journalföring som blir mer patientcentrerad, noggrann 

och logisk. Författarna till denna litteraturöversikt är av den uppfattningen att 

sjuksköterskor inte har möjlighet att utföra en patientsäker journalföring då 

journalsystemen inte är anpassade efter sjuksköterskans behov. Behoven måste belysas 

innan nya journalsystem kan utformas. Därefter krävs att sjuksköterskorna får utbildning i 

journalsystemet för att det ska bli implementerat. Socialstyrelsens (2012) rapporterar att en 

av de vanligaste orsakerna till allvarliga vårdskador är brister i utbildning och kompetens. 

Innan ny teknik implementeras bör vårdpersonalens behov av kompetens för att behärska 

den analyseras. (Socialstyrelsen, 2012). Både utbildning och yrkeserfarenhet har en 

betydande roll för tillväxten och utvecklingen av professionen (Parandeh et al., 2015). 

 

Om det elektroniska journalföringssystemet är svårt att använda och oöverskådligt jobbar 

sjuksköterskorna runt systemet för att säkerställa att patientsäkerheten inte påverkas 

(Samaras et al., 2012; Stevenson & Nilsson, 2012). Författarna till denna litteraturöversikt 

drar slutsatsen att detta är anledningen till att vissa studier visar att den vård som utförs är 

av högre kvalitet än vad som går att utläsa ur dokumentationen. En metod sjuksköterskorna 

använder sig av för att jobba runt systemet är att utöver den skriftliga informationen ge en 

muntlig rapport för att få en överblick av patientens tillstånd (Stevenson & Nilsson, 2012). 

I den muntliga rapporten finns en mer övergripande kontextuell informationsmassa som 

ger en bättre bild av patientens tillstånd, vilka åtgärder som utförts och hur åtgärderna 

påverkat patienten. Dock blir muntlig rapport mindre övergripande då rapporten inte sparas 

och patientinformation inte förmedlas vidare till annan vårdpersonal i ett senare skede 

vilket kan påverka patientsäkerheten (Jefferies et al., 2012). Raptis et al., (2009) visar dock 

att vid rapport bidrar ett elektroniskt journalföringssystem till kontinuitet och minskar 

risken att fel blir gjorda, vilket bidrar till att öka patientsäkerheten. Johnson et al. (2011) 

skapar klarhet i denna motsägelse genom att visa att oavsett vilken typ av rapportering en 

avdelning använder har det inget inflytande på patientsäkerheten så länge modellen som 

används är effektiv och användarvänlig (Johnson et al., 2011).  
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Richardson och Storr (2010) menar att föreställningen om att sjuksköterskan har en 

nyckelroll i patientsäkerhetsarbetet inte har någon stark evidens. Samaras et al. (2012) 

visar dock att sjuksköterskor innehar en nyckelroll för hälsoinformatikens positiva 

inverkan på patientsäkerheten. Författarna till denna litteraturöversikt drar slutsatsen att 

många sjuksköterskor har en stark känsla för patientsäkerhet och arbetar aktivt för att 

stärka den, till exempel genom att arbeta runt ett system som inte är tillförlitligt. Det pekar 

på att sjuksköterskan genom sin journalföring innehar en viktig position i arbetet med 

patientsäkerhet. Resultatet i litteraturöversikten visar dock att trots sjuksköterskans viktiga 

roll kan patientsäkerheten inte garanteras om inte journalsystemen utformas på rätt sätt och 

sjuksköterskan inte får kontinuerlig utbildning. 

 

Metoddiskussion  

För att svara på syftet hur sjuksköterskans journalföring kan påverka patientsäkerheten 

valdes litteraturöversikt som metod. Författarna ansåg att det var en metod som var lämplig 

då litteraturöversikt enligt Forsberg och Wengström (2013) är en metod som beskriver det 

aktuella kunskapsläget. Då journalföring är ett område som fortfarande är under utveckling 

med till exempel nya journalsystem var det motiverat att undersöka hur kunskapsläget såg 

ut. En litteraturöversikt kan dessutom generera ny kunskap att implementera i kliniskt 

arbete eller belysa områden som kräver vidare forskning (Kristensson, 2014). En 

intervjustudie hade möjligtvis varit relevant men valdes bort till förmån att ge en bred 

kunskapsbas (Danielson, 2012). Dessutom kunde en intervjustudie lagt fokus på 

sjuksköterskans upplevelse av journalföring, vilket också är viktigt, men 

patientsäkerhetsaspekten hade kunnat gå förlorad. Dessutom bedömdes de givna 

tidsramarna innebära en svårighet i att utföra en intervjustudie och en litteraturöversikt 

bedömdes tillförlitlig för att besvara syftet. Litteraturöversikten möjliggjorde ett 

internationellt perspektiv (SBU, 2011), dock kan det vida internationella perspektivet haft 

en negativ inverkan på arbetet då dokumentation ser olika ut för olika länder. Olika länder 

är på olika nivåer i sin utveckling av elektronisk journalföring och de använder dessutom 

olika typer av journalföringssystem. Detta kan ha bidragit till att resultatets trovärdighet 

påverkades. Författarna till denna litteraturöversikt anser ändå att resultatet är tillförlitligt 

då inkluderade artiklar visade liknande resultat. 

 

I studien inkluderades både kvantitativa och kvalitativa studier då båda 

forskningsmetoderna kompletterar varandra. Studiens syfte bedömdes beröra både 

statistiskt säkerställda resultat men även personliga upplevelser och erfarenheter (Forsberg 

& Wengström, 2013). Kvalitativa studier är de studier som bäst beskriver individers 

upplevelser och erfarenheter (Berg et al., 1999) och kvantitativa studier använder 

strukturerade mätningar eller observationer för att få svar på forskningsfrågor (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). Artiklarna som inkluderades i studien kompletterade varandra bra då 

resultaten var liknande. Sortering utifrån titlar och abstrakt genomfördes av båda 

författarna samtidigt. Det kan ha påverkat vilka artiklar som valdes då Kristensson (2014) 

menar att denna process bör genomföras av författarna separat för att sedan jämföras. 

 

Enbart artiklar som var peer-reviewed inkluderades i litteraturöversikten. Författarna 

granskade och klassificerade artiklarna med hjälp av Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag (Bilaga A) för att sedan bedöma om artiklarna kunde inkluderas i 

studien. Av de 16 artiklarna som valdes till studiens resultat var fyra av medelhög kvalitet 

och 12 av hög kvalitet, vilket bidrog till studiens trovärdighet. Författarna inkluderade 

artiklar med flera olika metoder som demonstrerade liknande resultat. I litteraturöversikten 

inkluderades fem retrospektiva studier vilket kan sänka trovärdigheten då retrospektiva 

studier har en lägre vetenskaplig evidensgrad (Berg et al., 1999; Willman et al., 2011). 
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Författarna inkluderade dessa för att resultaten överensstämde med övrigt material. 

Artiklarna som inkluderades i studien var etiskt granskade. Detta säkerställdes genom att 

undersöka om det i artikeln fanns en beskrivning av ett etiskt förhållningssätt eller om det 

var beskrivet på förlagets hemsida. 

 

Sökorden Nursing documentation, Patient safety, Nursing records, Nursing, 

Documentation och Computerized patient record användes i databassökningarna. 

Författarna skrev ned böjningar och synonymer till de olika sökorden för att hitta de mest 

relevanta sökorden för studiens syfte. Det är dock ingen säkerhet att alla artiklar inom 

området har omfattats av de sökordskombinationer som författarna har använt. Hade 

sökorden kombinerats på annat vis eller andra sökord använts hade eventuellt ytterligare 

artiklar av relevans för syftet påträffas (Forsberg & Wengström, 2013; Rosén, 2012). 

Inklusionskriterierna innefattade vetenskapliga och internationella artiklar skrivna på 

engelska, svenska och norska. Rosén (2012) och Friberg (2012) menar att då texter inte är 

skrivna på författarnas modersmål ökar risken för misstolkningar. I den händelse att 

författarna inte hade kunskap om ord på annat språk än modersmålet användes 

uppslagsverk för översättning. Dock kan det inte uteslutas att det ändå funnits risk för 

misstolkning. För att undvika misstolkningar hade en tolk kunnat användas i översättning 

av artiklarna. 

 

Artikelsökning utfördes i databaserna PubMed och Cinahl som är två av de största 

databaserna inom omvårdnadsområdet (Karlsson, 2012). Författarna utförde inte någon 

manuell sökning på grund av tidsbrist, det kan ha ökat risken att författarna gick miste om 

relevant forskning (Östlundh, 2012). Enligt Rosén (2012) kan begränsningar i 

publikationsår inkluderas för att minska antalet träffar vid varje sökning, Friberg (2012) 

menar också att vetenskapligt material är en färskvara och därför bör artiklarna inte vara 

för gamla. Det är dock svårt att sätta bestämda tidsramar kring hur gamla artiklar får vara, 

det är en avvägning författarna måste göra (Kristenson, 2014). Därför valde författarna till 

föreliggande litteraturöversikt att inkludera artiklar publicerade mellan 2005-2015. Då 

dokumentation är ett område som utvecklats de senaste 10 åren med teknologiska framsteg 

och nya journalsystem var det motiverat att begränsa publikationsår för att exkludera 

inaktuella resultat (SBU, 2011). Föreliggande litteraturöversikt innefattar forskning från 

Sverige, Norge, Finland, Island, Australien, USA, Nya Zeeland och England. De olika 

länderna har kommit olika långt i utvecklingen av elektroniskt journalsystem och använder 

dessutom olika journalsystem, det kan påverka möjligheten för studiens resultat att 

appliceras i Sverige. Trots detta anser författarna att litteraturöversiktens resultat kan 

tillämpas i svensk hälso- och sjukvård då många av studierna demonstrerade liknande 

fynd. 

 

Innan studien påbörjades hade båda författarna själva fått en inblick i problemområdet 

genom klinisk erfarenhet. Författarna hade en erfarenhet av att flera sjuksköterskor 

upplevde svårigheter med journalföring och att det påverkade deras arbete med patienten 

och patientens säkerhet. Detta var något som kan ha haft en effekt på resultatet då det är 

svårt att undvika att en förförståelse styr processen. Priebe och Landström (2012) menar att 

forskaren som person alltid har en betydelse för forskningsprocessen, det finns en 

förförståelse som innebär att personliga aspekter och förutfattade meningar påverkar 

studien.  

 

Genom litteraturöversikten har en klarare bild av kunskapsläget framförts och det blir 

lättare att få en överblick över den kunskap som finns idag. De flesta av de inkluderade 

artiklarna visar på ett samband mellan sjuksköterskans journalföring och patientsäkerhet. 
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Slutsats 

Sjuksköterskans journalföring visade sig påverka patientsäkerheten både positivt och 

negativt. Resultatet visade att det finns många problem med journalföringens kvalitet som 

påverkade patientsäkerheten negativt. Vanligast förekommande är avsaknad av 

dokumentation eller dålig struktur av journaltexten. Journaltexten förmedlade inte en 

övergripande bild av patientens tillstånd och vården av patienten. Användningen av en 

omvårdnadsplan visade sig ha en positiv inverkan på kontinuitet och patientsäkerheten, 

dock användes omvårdnadsplanen bristfälligt. 

 

Resultatet visade att större insatser genomfördes för patienten än vad som gick att utläsa ur 

journalen. Detta kan bero på att sjuksköterskor arbetade runt ett system som inte var 

användarvänligt för att säkerställa patientsäkerheten. Det kunde till exempel innebära att 

återgå till muntlig rapport för att få en mer övergripande bild av patientens tillstånd. 

Motstridiga resultat förmedlades angående effektiviteten av muntlig information. Dock 

visade resultatet att oavsett vilken typ av informationshantering som användes berodde 

effektiviteten på hur väl modellen var implementerad och om utbildning av modellen 

skedde fortlöpande. 

 

Sjuksköterskor upplevde att de inte var en del av beslutsprocessen kring journalföringen 

och att det inte var tydligt för beslutsfattarna att det fanns ett problem med journalföringen. 

Resultatet visade också att sjuksköterskan innehar en viktig roll för att implementera 

patientsäkerhet. För att journalföring ska fungera som en positiv inverkan på 

patientsäkerhet måste kontinuerlig utvärdering och utbildning genomföras av 

journalsystemet och de som använder det.  

 

Fortsatta studier 

Sjuksköterskans journalföring påverkade patientsäkerheten. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskans journalföring är av god kvalitet då resultatet visar att journalföringen kan 

ha både positiv och negativ inverkan på patientsäkerheten. Det är därför av betydelse att 

utvärdera sjuksköterskans journalsystem och av vikt att ta med sjuksköterskans synpunkter 

vid utformandet av journalsystem. Författarna ger som förslag att vidare forskning utgörs 

av fler kvalitativa studier som belyser sjuksköterskans upplevelser. Då sjuksköterskan får 

de verktyg som krävs för att i praktiken utföra en journalföring som följer lagar och 

föreskrifter kan det medföra en patientsäker journalföring. Denna litteraturöversikt har visa 

att oavsett vilket system som används är det hur väl systemet utarbetats som har inverkan 

på patientsäkerheten. Följaktligen föreslår även författarna att kvantitativa studier utförs 

angående vilket typ av system som fungerar bäst.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Författarna har med denna litteraturöversikt kunnat belysa hur sjuksköterskans 

journalföring kan påverka patientsäkerheten både positivt och negativt. Sjuksköterskans 

journalföring börjar på en organisatorisk nivå och det behövs goda rutiner och utbildning 

för att patientsäkerheten ska kunna säkerställas. Denna studie belyser vikten av 

sjuksköterskans journalföring och några av bristerna som finns.  

Sjuksköterskans journalföring är av vikt för patientens omvårdnad och resultatet av studien 

kan vara av intresse för vidare utveckling av sjuksköterskans journalföring. 
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BILAGA A 

Tabell 1. 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 (2011). 

 

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 väl genomförd 

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 väl genomförd 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/deltagare 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 som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten 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. 
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BILAGA B 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte 

 

 

Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Braaf, S., 

Rilay, R. & 

Manias, E. 

2015 

Australia 

Failures in 

communication 

through 

documents and 

documentation 

across the 

perioperative 

pathway. 

Utforska hur kommunikationsfel 

uppstår i dokument och 

dokumentation under det 

perioperativa händelseförloppet i 

sjuksköterskans interaktion med 

andra sjuksköterskor, kirurger och 

anestesiläkare. 

Utforskande 

kvalitativ studie 

vilket inkluderade 

observationer, 

fokusgrupper och 

intervjuer. 

n=125 

(18) 

Kommunikationsfel uppstod för att viktig 

information ibland var,  

otillräcklig, felaktig, begravd i andra dokument 

ej uppdaterad eller inte förstärkt med verbal 

information.  

Överbelastade sjuksköterskor kunde inte alltid  

få tag i den information de behövde i tid vilket  

ledde till att patientsäkerheten blev påverkad  

genom försenad behandling eller otillräcklig  

vård. Behov av organisatoriskt stöd fanns så att 

vårdpersonal kan slutföra, lokalisera och  

läsa dokumentation. 

K 

I 

Carrington, 

J., M., & 

Effken, J., 

A. 

2011 

USA 

Strengths and 

Limitations of 

the Electronic 

Health Record 

for Documenting 

Clinical Events 

Undersöka sjuksköterskors 

uppfattning av styrkor och 

svagheter i det elektroniska 

journalföringssystemet, med eller 

utan sjukskötersketerminologi för 

att dokumentera information 

relaterad till en förändring i en 

patients tillstånd. 

Semistrukturerad 

intervjustudie där den 

insamlade datan 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys och 

deskriptiv statistik. 

Intervjuerna 

genomfördes vid två 

amerikanska sjukhus 

från december, 2007 

till januari, 2008 

n=37 

  (0) 

Alla sjuksköterskor i studien rapporterade  

upplevda svagheter i och med den  

elektroniska journalföringen.  

Omvårdnadsterminologi var av betydelse för 

sjuksköterskans journalföring, dock var det  

oklart hur mycket omvårdnadsterminologin  

påverkade hanterbarheten av den elektroniska  

journalföringen. 

K 

I 
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Fäldt, C., 

Hansson, 

A., 

Emilsson, 

M., & 

Sandén, I. 

2009 

Sverige 

 

Examination of 

nurses' 

documentation 

according to 

urinary 

incontinence in 

older people 

Undersöka sjuksköterskors 

dokumentation av bedömning, 

undersökning, åtgärder och 

utvärdering av urininkontinens hos 

äldre människor på ett särskilt 

boende. 

Kvantitativ och 

kvalitativ retrospektiv 

deskriptiv 

journalgranskningsstu

die. Dokumentation 

kring urininkontinens 

granskades i 

omvårdnadsjournaler 

tillhörande äldre 

personer >65 år inom 

särskilt boende. 

Granskningsmallen 

Cat-ch-ing användes. 

Granskningsperioden 

var 1 januari, 2006 

till 30 september, 

2007. 

n=67 

  (1) 

Väsentliga uppgifter för att kunna erbjuda god  

och säker vård saknades i dokumentationen. 

Hänvisning till omvårdnadsplan och  

riktlinjer dokumenterades inte. Anledningen 

kan vara att omvårdnadsplaner och riktlinjer  

för äldre personer inom särskilt boende  

saknades eller inte var anpassade. Brister i  

dokumentationen kunde för den boende leda till  

at problem med urininkontinens kvarstod eller  

förvärrades. En förbättrad dokumentation  

skulle kunna erhållas genomkontinuerlig  

utbildning av journalsystem. Utveckling av 

lätthanterliga och tydliga omvårdnadsprogram  

skulle kunna bidra till ökad förekomst av  

dokumenterad utredning, bedömning,  

behandling och utvärdering av urininkontinens. 

RK 

II 
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Häyrinen, 

K., 

Lammintak

anen, J., & 

Saranto, K. 

2010 

Finland 

Evaluation of 

electronic 

nursing 

documentation: 

Nursing process 

model and 

standardized 

terminologies as 

key to visible and 

transparent 

nursing. 

Beskriva och utvärdera om 

sjuksköterskor har dokumenterat 

patientvård i enlighet med den 

nationella modellen för elektronisk 

sjuksköterskedokumentation. 

Modellen innebär användningen av 

omvårdnadsprocessen och 

användningen av en standardiserad 

terminologi i olika faser av 

omvårdnadsprocessen. 

Retrospektiv, 

deskriptiv studie. 

Data insamlades från 

elektroniska 

vårdplaner mellan 

augusti, 2003 till 

januari, 2006 vid 

North Karelian 

Central Hospital i 

Finland.  

Frågeställ

ning ett 
Neurologi- 

patienter 

n=67 

  (0) 

Kirurgi- 

patienter 

n=422 

  (0) 

 

Frågeställ

ning två 

Neurologi-

patienter 

n=41 

  (26) 

Kirurgi- 

patienter 

n=177 

 (245) 

Den nationella modellen för elektronisk  

sjuksköterskedokumentation är lämplig att  

använda för att dokumentera patientvård i 

omvårdnadsplaner. Dock behöver vårdpersonal 

utbildning i att dokumentera enligt 

omvårdnadsprocessen och i användandet av en  

standardiserad terminologi för att öka  

patientsäkerheten och förbättra  

dokumentationen.   

R 

I 

Instefjord, 

M. H., 

Aasekjær, 

K., 

Espehaug, 

B., & 

Graverholt, 

B. 

2014 

Norge 

Assessment of 

quality in 

psychiatric 

nursing 

documentation: a 

clinical audit 

Bedöma kvaliteten av 

sjuksköterskedokumentation på ett 

psykiatriskt sjukhus. 

Tvärsnittsdesign, 

retrospektiv översikt 

av patientjournaler 

med 

granskningsinstrumen

tet N-Catch. Journaler 

från 1 september till 1 

december, 2010 

analyserades. 

Sjuksköters

kor 

n=13 

   (0) 

 

Patienter 

n=21 

    (0) 

Sjuksköterskornas dokumentation utförs  

endast till viss begränsning enligt  

rekommendationer och lagliga krav.  

Sjuksköterskors elektroniska dokumentation  

behöver förbättras för att garantera kvalitet och 

patientsäkerhet. 

R 

I 
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Jefferies, 

D., 

Johnson, 

M. & 

Nicholls, 

D. 2012 

Australien 

Comparing 

written and oral 

approaches to 

clinical reporting 

in nursing. 

Utvärdera hur patientproblem, 

insatser och resultat av vård är 

beskrivna i både muntlig och 

skriftlig kommunikation och 

huruvida kritisk information 

utelämnades.  

Retrospektiv studie 

med sekundär analys 

av befintlig data med 

två dataset som rör 

skriftlig 

dokumentation. 

Skriftlig 

n=67 

  (0) 

     

Muntlig 

 n=195 

   (0) 

Det är uppenbart att mer omfattande  

information förmedlas under den muntliga  

rapporten. Skriftlig dokumentation förmedlar  

mestadels slutförandet av en uppgift. Muntlig  

rapport är mer omfattande.  

R 

I 

Johnson, 

M., 

Jefferies, 

D. & 

Nicholls, 

D. 2011 

Australien 

Developing a 

minimum data 

set for electronic 

nursing 

handover. 

Presentera ett formulär designat för 

ett elektroniskt system för att 

komplettera muntlig 

sjuksköterskerapport. 

Kvalitativ studie. 

Tillvägagångssättet 

var videoinspelade 

observationer av 

rapporter. Dessutom 

togs anteckningar av 

författarna.  

n=195 

    (0) 

Modellen Nursing Handover Minimum Data  

Set kan hjälpa sjuksköterskor att ge en  

fullständig redovisning av deras patienters  

tillstånd och vård. Formuläret ska vara flexibelt  

och anpassningsbart för patientens  

sammanhang samt komplettera och  

strukturera innehållet i den muntliga rapporten. 

 

K 

I 

Jonsson, T., 

Jonsdottir, 

H., Möller, 

A. D., & 

Baldursdott

ir, L. 

2011 

Island 

 

 

 

Nursing 

documentation 

prior to 

emergency 

admissions to the 

intensive care 

unit 

Bedöma noggrannheten i 

sjuksköterskors dokumentation 

angående MEWS föregående akuta 

inläggningar på 

intensivvårdsavdelning. 

Retrospektiv, 

deskriptiv studie. 

Data samlades in från 

patientjournaler från 

patienter som lades in 

akut på två olika 

intensivvårdsavdelnin

gar vid ett 

universitetssjukhus 

mellan 1 oktober och 

31 december 2006 

n=132 

  (0) 

Sjuksköterskornas dokumentation var  

bristfällig då viktig information saknades i  

patientjournalen. Dock påverkade det inte  

nödvändigtvis den vård patienterna faktiskt  

erhöll. 

R 

I 
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Kossman, 

S. P. & 

Scheidenhe

lm, S. L. 

2008 USA 

Nurses' 

Perceptions of 

the impact of 

electronic health 

records on work 

and patient 

outcomes. 

Undersöka hur sjuksköterskor 

använder elektroniska journaler. 

Vilken effekt sjuksköterskor tror 

att den elektroniska journalen har 

på förmågan att utföra omvårdnad. 

Vilken effekt elektronisk 

journalföring har på patienters 

behandlingsresultat.  

Deskriptiv kvalitativ 

studie baserade på 

fenomenologiska 

principer med 

användning av 

frågeformulär, 

individuella 

intervjuer och 

observationstekniker.  

n=40 

  (6) 

Sjuksköterskorna upplever att elektronisk  

journalföring ökar patientsäkerheten men att  

den inte är användarvänlig. 

Studien stödjer användning av elektroniska 

journalföringssystem på allmänsjukhus men  

föreslår förbättring inom tidseffektivitet och 

kommunikation. 

K 

I 

Kutney-

Lee, A., & 

Kelly, D. 

2011 

USA 

The effect of 

hospital 

electronic health 

record adoption 

on nurse-

assessed quality 

of care and 

patient safety. 

Undersöka effekten av elektroniska 

journalföringssystem på 

vårdkvalitet och patientsäkerhet 

utifrån sjuksköterskans 

arbetsuppgifter. 

Tvärsnittsstudie. 

Sekundäranalys av 3 

datakällor. 

n=16352 

    (0) 

Fynden pekar på att implementering av  

elektroniska journalföringssystem kan  

förbättra och effektivisera sjuksköterskors  

omvårdnad, förbättra vårdkoordination och  

säkerhet för patienter.  

R 

II 

Lee, H., 

Cumin, D., 

Devcich, 

D. A. & 

Boyd, M. 

2014 Nya 

Zeeland 

Expressing 

concern and 

writing it down: 

an experimental 

study 

investigating 

transfer of 

information at 

nursing 

handover. 

Undersöka effekterna av två 

faktorer på effektiv överföring av 

information följt av rapport. Kan 

sjuksköterskors förtroende för 

informationen påverkas av det sätt 

informationen presenteras? 

Randomiserad 

kontrollerat 

experiment. 

Datainsamlingen 

skedde juli-oktober 

2013. Deltagarna 

delades in i 4 grupper.  

n=157 

   (1) 

Varken skriftlig eller muntlig rapport hade  

någon betydelse för sjuksköterskornas  

förtroende informationen. 

RCT 

I 
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Mykkänen, 

M., 

Saranto,K., 

& 

Miettinen, 

M. 2012 

Finland 

Nursing audit as 

a method for 

developing 

nursing care and 

ensuring patient 

safety. 

 

Diskutera betydelsen av 

granskning av elektronisk 

sjuksköterskedokumentation. 

Kvalitativ studie med 

granskningsformulär.  

n=20 

  (0) 

Den nationella omvårdnadsdokumentations- 

modellen är lämplig för alla områden oavsett 

specialinriktning. Att utnyttja den kunskap  

som genereras i utvecklingen av  

evidensbaserad omvårdnad för förbättrat 

informationsflöde och kunskapshantering är  

möjlig. 

K 

I 

Raptis, D. 

A., 

Fernandes, 

C., Chua, 

W. & 

Boulos, P. 

B. 2009 

England 

Electronic 

software 

significantly 

improves quality 

of handover in 

London teaching 

hospital.  

Jämföra rapporter från dag- till 

nattpersonal under en period av 

pappersbaserad rapport och senare 

en period med elektronisk rapport.  

Att analysera 

arbetsbelastningen 

under nattpass för att identifiera 

arbetsbördan och medel för 

förbättring. 

Retroperspektiv 

studie med jämförelse 

av muntliga och 

elektroniska rapporter 

vid överrapportering. 

n=1645 

(0) 

Elektronisk journalföring ger bättre  

kontinuitet i vården än pappersbaserade  

journaler då den ger omedelbar tillgång till 

information för alla professioner. Dock har 

pappersbaserad journalföring vissa fördelar  

som flexibilitet då sjuksköterskan kan bära  

med sig journalerna och skriva ned  

informationen kontinuerligt. 

R 

II 

Samaras, 

E., Real, S. 

D., Curtis, 

A. M. & 

Meunier, T. 

S. 2012 

USA 

Recognizing 

nurse stakeholder 

dissonance as a 

determinant of 

patient safety in 

new healthcare 

information 

technologies. 

Åskådliggöra specifika exempel av 

Nurse Stakeholder Dissonance. 

Vilket definieras som disharmoni 

av sjuksköterskans nyckelroll i och 

med införandet av hälsoinformatik 

och dess påverkan på 

patientsäkerhet. 

Kvalitativ studie som 

studerat tre 

fallstudier. 

  n=3 

   (0) 

Om sjuksköterskor upplever disharmoni i sin  

nyckelroll kan detta ha direkt inflytande på 

patientsäkerheten. 

K 

II 
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Sharp, L., 

Klinga, C., 

Hansson, J. 

& Andreen 

Sachs, M. 

2014 

Sverige 

 

 

Elektronisk 

patientjournal 

riskerar 

patientsäkerheten

. 

Analysera rutinerna för 

dokumentation i elektronisk 

patientjournal för att bedöma om 

dessa rutiner bidrar till effektiv och 

rättsäker kommunikation samt god 

och säker vård.  

Retrospektiv studie 

med slumpmässigt 

urval av 

patientjournaler. 

N=10 

(0) 

Det förekom allvarliga brister i  

dokumentationen i den elektroniska  

patientjournalen. De vanligaste bristerna var  

kopiering av text, ibland med insprängning av  

ny text i den gamla. Bristande systematik vid  

val av dokumentationsmallar och termer och  

ett otydligt språkbruk samt ospecifika  

noteringar och avsaknad av viktig information 

förekom också. Resultatet visade uppenbara  

risker för patientsäkerheten. 

R 

I 

Stevenson, 

J. E., & 

Nilsson, G. 

2012 

Sverige 

Nurses' 

perceptions of an 

electronic patient 

record from a 

patient safety 

perspective: a 

qualitative study 

Undersöka sjuksköterskors 

uppfattning av elektroniska 

patientjournaler ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv 

Kvalitativ 

studiedesign. 

Fokusgruppsintervjue

r genomfördes med 

sjuksköterskor. Datan 

analyserades med 

innehållsanalys. 

n=21 

  (0) 

Sjuksköterskorna upplevde att deras  

dokumentation var för utspridd i journalen för  

att kunna få en överblick. Sjuksköterskorna 

anpassade sina rutiner till detta för att  

upprätthålla patientsäkerhet genom att använda 

sig av muntlig rapport, pappernotiser och att 

lite till sin egen erfarenhet.  

Sjuksköterskors åsikter angående elektroniska 

journalföringssystem bör tillvaratas för att  

upprätthålla patientsäkerheten. 
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I 

 


