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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Omvårdnadsdokumentationen fyller en rad olika funktioner och har funnits i 

olika former sedan Florence Nightingales tid på 1800-talet. Sjuksköterskor är enligt svensk 

lagstiftning skyldiga att föra omvårdnadsdokumentation och kraven på hur det ska utföras är 

många. Problem: Problemet innefattar att bristfällig omvårdnadsdokumentation hotar 

patientsäkerheten och även leder till problematik hos sjuksköterskor vars kunskap inom 

ämnet är bristfällig. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

omvårdnadsdokumentera. Metod: Vald metod är en litteraturstudie med kvalitativ, 

beskrivande ansats. Resultat: Omvårdnadsdokumentation beskrivs betydelsefull utifrån ett 

helhetsperspektiv av patienten och för att upprätthålla patientsäkerheten. Det negativa 

upplevelserna av omvårdnadsdokumentation är relaterat till känslan av tidsbrist och 

bristande kunskap och utbildning inom området. Slutsats: Sjuksköterskors upplevelse av 

omvårdnadsdokumentation är många, men gemensam är uppfattningen om att den är viktig 

och att mer tid till vidare utbildning krävs. 

 

Nyckelord: Dokumentation, Kvalitativ, Litteraturstudie, Patientjournal, Patientsäkerhet. 



 

ABSTRACT 

Background: Nursing documentation fills a variety of functions and has been in various 

forms since Florence Nightingale's 19th century. Nurses are obliged to carry out nursing 

documentation and the requirements for how to do it are many. Problem: The problem is 

that inadequate nursing documentation threatens patient safety and also leads to problems 

with nurses whose knowledge of the subject is inadequate. Aim: The aim is to describe 

nurses' experiences of nursing documentation. Method: The chosen method is a literature 

study with a qualitative descriptive synthesis approach. Results: Nursing documentation is 

described in detail from an overall perspective of the patient and to maintain patient safety. 

The negative experiences of nursing documentation are related to the sense of lack of time 

and lack of knowledge and education in the area. Conclusion: Nursing experience of 

nursing documentation is many, but in common is the perception that it is important and 

that more time for further education is required.  
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1 INLEDNING  

För en patientsäker vård krävs en tydlig och korrekt dokumentation från de professioner som 

enligt svensk lag skall dokumentera i patientens journal. Region Västmanland har efterfrågat 

utökad kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att dokumentera, det vill säga att föra 

omvårdnadsdokumentation om patienter. Skribenterna till detta examensarbete har nyligen 

slutfört verksamhetsförlagd utbildning på somatiska avdelningar inom Region Västmanland 

och delar uppfattningen om att det finns mycket mer att lära och ta reda på gällande synen på 

omvårdnadsdokumentation. Tidigt upptäcktes att handledande sjuksköterskor under den 

verksamhetsförlagda utbildningen uppvisade stora skillnader i både arbetssätt och kunskap 

kring omvårdnadsdokumentation. Likaså fanns det tydliga meningsskiljaktigheter om vad 

som skulle dokumenteras och vilken prioritet som omvårdnadsdokumentation hade. Många 

gånger uppmärksammades det att omvårdnadsdokumentationen skrevs i slutet av 

arbetsdagen i den mån av tid som fanns kvar. Det var inte heller ovanligt att sjuksköterskor 

satt kvar efter arbetstid och dokumenterade. Som sjuksköterskestudent var det ofta svårt att 

avgöra om den informationen som hade dokumenterats var tillräcklig och levde upp till det 

som förväntades, då flertalet handledande sjuksköterskor ställde olika krav och hade olika 

syn på vad som skulle anses som viktigt. Under hela sjuksköterskeutbildningen är tiden till 

kunskapsinhämtning av omvårdnadsdokumentation både knapp och bristfällig, samtidigt 

som nyexaminerade sjuksköterskor förväntas ha kunskapen att dokumentera både enligt 

svensk lag och utifrån ett patientsäkert perspektiv. Detta examensarbete riktas mot 

elektronisk omvårdnadsdokumentation. Målet är att utöka kunskapen och förståelsen om 

sjuksköterskors viktiga roll inom omvårdnadsdokumentation. Detta för att patientsäkerheten 

ska bevaras och stärkas, men också för att sjuksköterskor ska få den tid och utbildning som 

krävs för att kunna utföra en god omvårdnadsdokumentation. 

2 BAKGRUND  

Sjuksköterskors profession har under de senaste trettio åren varit i konstant utveckling 

(Dahlborg-Lyckhage, 2014). Sverige är ett av de länder som ligger i framkant gällande 

elektronisk omvårdnadsdokumentation (Björvell, 2011). Detta examensarbete fokuserar 

därför endast på elektronisk omvårdnadsdokumentation. I bakgrunden följer först en 

introduktion av sjuksköterskors profession samt omvårdnadsprocessen. Vidare presenteras 

sjuksköterskors skriftliga dokumentation där begreppet omvårdnadsdokumentation 

förklaras och omvårdnadsdokumentationens utveckling beskrivs. Därefter redogörs de lagar 

och regler som finns vid omvårdnadsdokumentation i Sverige, förtydligande av definitioner 

som “patientsäkerhet och vårdskada” samt de krav som ställs på innehållet vid 
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omvårdnadsdokumentation. Avslutningsvis delges examensarbetets vårdvetenskapliga 

teoretiska perspektiv och en problemformulering. 

2.1 Sjuksköterskors profession 

Sjuksköterskeyrket är sedan 1958 ett legitimerat yrke i Sverige och kräver formell kompetens 

som styrks av en yrkeslegitimation för att få utföra yrket (Jacobsson & Lützen, 2014). 

Svenska sjuksköterskor har också en akademisk utbildning som bygger på teoretisk kunskap 

inom omvårdnadsämnet baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. En profession 

beskrivs som ett yrke, ett yrke som påbörjas efter en avslutad utbildning med vetenskaplig 

inriktning vid ett universitet eller högskola. En profession anses vara förknippat med en viss 

auktoritet, status och möjligheter till högre lön. Sjuksköterskeyrket bygger på förståelse, 

förhållningssätt och kunskap (Dahlborg-Lyckhage, 2014) där sjuksköterskors kompetens 

utvecklas dagligen när teori och praktik möts (Parandeh, Khaghanizad, Mohammadi & 

Mokhtari Nouri, 2015; Zahner & Henriques, 2014). Sjuksköterskeutbildningen och den 

yrkeserfarenheten som sjuksköterskor besitter, spelar en betydande roll för 

vidareutvecklingen av sjuksköterskeprofessionen (Parandeh m.fl., 2015). Inom många 

professioner finns det en kod och för sjuksköterskor är det International Council of Nurses - 

ICN etiska kod för sjuksköterskor. Denna kod uppkom 1953 och har sedan dess reviderats ett 

antal gånger. I den etiska koden beskrivs de grundläggande ansvarsområdena vars 

utgångspunkt är mänskliga rättigheter. Dessa ansvarsområden är bland annat att främja 

hälsa och att förebygga sjukdom men även att lindra lidande och återställa hälsa. Dessutom 

har ICN en viktig uppgift att kvalitetssäkra och likställa utbildningen av sjuksköterskor 

världen över (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

2.2 Omvårdnadsprocessen 

I vården är omvårdnadsprocessen en central del som sjuksköterskor enligt Svensk 

sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

självständigt ska kunna tillämpa i sitt dagliga arbete. Sjuksköterskor ska tillsammans med 

patienten och dennes närstående ansvara för bedömning, diagnostik, planering, 

genomförande och tillslut utvärdering av patientens omvårdnad. Omvårdnaden ska vara 

planerad utefter patientens grundläggande behov samt upplevelser i dennes dagliga liv. Vid 

utförande av detta krävs det att sjuksköterskor besitter den kompetens som behövs för att 

utföra omvårdnadsuppgifter samt innehar förmågan att etablera en förtroendefull relation 

med patientens och dennes närstående. Om sjuksköterskor uppfyller dessa krav, finns tydliga 

förutsättningar för att bedriva en god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Vårdprocessens syfte är att vården ska vara individanpassad efter patienten, resultatinriktad 

och att målet för varje enskild patient är att uppnå bästa möjliga hälsa utifrån egna 

förutsättningar. Genom att följa de olika stegen vid omvårdnaden som ska utföras – 

datainsamling, omvårdnadsdiagnos, planering, genomförande och resultat blir 
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omvårdnadsbehoven tydliga för alla inblandade parter. Detta underlättar arbetet och strävan 

mot det gemensamma målet att varje patient ska uppleva bästa möjliga hälsa (Eriksson, 

2014). 

2.3 Sjuksköterskors skriftliga dokumentation  

Inledningsvis i detta avsnitt presenteras mer specifikt om vad som menas med begreppet 

omvårdnadsdokumentation. Vidare beskrivs också hur omvårdnadsdokumentationen har 

utvecklats genom tiderna.  

2.3.1 Omvårdnadsdokumentation  

Omvårdnad är sjuksköterskors specifika kunskapsområde, och omvårdnadsarbetet som 

bedrivs ska alltid genomsyras av en humanistisk människosyn som bygger på evidensbaserad 

vård och vetenskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor utför 

omvårdnadsdokumentation för att synliggöra och sätta ord på händelser som har utspelats 

under patientens vårdvistelser (Björvell, 2011). En god omvårdnadsdokumentation som den 

som lyckas avspegla patienternas egna tankar och önskemål om hur vården ska bedrivas i 

korrekt text i patientjournalerna. Genom att föra omvårdnadsdokumentation kan 

sjuksköterskor försäkra sig om att vården som pågår är korrekt och överensstämmer med 

verkliga förhållanden. Det finns även en skillnad mellan att rapportera och att skriftligt 

omvårdnadsdokumentera. Det som inte tillhör sjuksköterskors eget kompetensområde 

brukar rapporteras, medan omvårdnadsdokumentation syftar till att i text beskriva det 

sjuksköterskor ansvarar för inom sitt specifika kunskapsområde (Eriksson, 1996). 

2.3.2 Omvårdnadsdokumentationens utveckling genom tiderna 

Skriftliga anteckningar som sjuksköterskor för om patienter har troligen funnits lika länge 

som vårdtraditionen och uppkom med Florence Nightingale. Hon levde under 1800-talet och 

anses vara grundaren till omvårdnadsarbetet som bedrivs än idag (Cheevakasemsook, 

Chapman, Francis & Davies, 2006). Florence Nightingale var övertygad om att miljön var 

förknippad med patientens hälsa och i och med detta började hon att systematiskt samla in 

och statistiskt analysera information om patienterna. Detta för att på så sätt kunna förbättra 

förhållandena kring varje enskild patient (Strickler, 2017). Tidigare var det endast läkare som 

hade utfört lättare dokumentation om patientens pågående behandling (Ehnfors, Ehrenberg 

& Thorell-Ekstrand, 2000). 

Dokumentationens syfte ändrades. Först från att endast varit läkaranteckningar gällande 

patientens behandlingar, till att sedan skrivas av sjuksköterskor men med den enda avsikten 

att informera läkarna kring patientens hälsa och status (Ehnfors m.fl., 2000). Den 

vetenskapliga disciplinen för sjuksköterskor utvecklades successivt, och 

omvårdnadsdokumentation var en av de viktiga faktorerna som bekräftade sjuksköterskors 

professionella roll (Ehrenberg, Ehnfors & Thorell-Ekstrand, 1996). Idag har 

dokumentationen utvecklats ytterligare och används för att förbättra kommunikationen 
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mellan vårdpersonal, synliggöra omvårdnadsarbetet samt att öka säkerheten för patienten 

(Ehnfors m.fl., 2000). Under de senaste åren har det skett en stor utveckling inom 

patientjournaler och omvårdnadsdokumentation (Björvell, 2011). Från att ha varit privata 

anteckningar på olika mottagningar har patientjournalen utvecklats i takt med den ökade 

kunskapen inom området till att bli en sammanhållen journal för varje enskild patient 

(Winman & Rystedt, 2014). Från en början skedde all omvårdnadsdokumentation i 

pappersjournaler men har övergått till elektroniska patientjournaler under de senaste trettio 

åren. I och med att patientjournalerna blivit elektroniska underlättar det avsevärt i vården. 

Journalerna är numera tillgängliga under dygnets alla timmar och uppdatering av 

information rörande patienten sker fortare och blir då mer pålitlig (Ruland, 2002). 

Forskning tyder på att de elektroniska patientjournalerna fungerar bättre i dagens hälso- och 

sjukvård än vad pappersjournaler gjorde och därför finns det inget behov att gå tillbaka till 

pappersjournaler igen (Sockolow, Rogers, Bowles, Hand & George, 2014). Däremot hävdas 

det att verktygen för journalföring ibland inte håller samma tempo i utvecklingen som 

sjukvården gör (Saleem, Flanagan, Russ, McMullen, Elli, Russell, Bennett, Matthias, Rehman 

& Schwartz, 2014). 

Inom alla verksamheter inom hälso- och sjukvården är informationsflödet om patienten 

intensivt och ofta är flera olika yrkeskategorier inblandade i varje enskild patients vård. En av 

sjuksköterskors allra viktigaste uppgifter idag är dokumentationen kring patienten på grund 

av dess breda användningsområde (Björvell, 2011). Omvårdnadsdokumentation innehar en 

central del i sjuksköterskors dagliga arbete (Winman & Rystedt, 2014). Sjuksköterskor 

nyttjar en tredjedel av arbetsdagen på att inhämta information om patienter och att 

dokumentera den (Keenan, Yakel, Dunn Lopez, Tschannen & Ford, 2012). I Sverige utför 

sjuksköterskor självständig dokumentation gällande patienter, till skillnad från andra 

professioner inom hälso- och sjukvården som har hjälp av medicinska sekreterare. I och med 

det ligger ett stort ansvar hos sjuksköterskor att omvårdnadsdokumentationen blir saklig och 

innehåller relevant information om patientens tillstånd och behandling (Jakobsson & Wann-

Hansson, 2013). 

2.4 Lagar och regler vid omvårdnadsdokumentation  

Inledningsvis i det här avsnittet beskrivs svensk lagstiftning gällande 

omvårdnadsdokumentation. Lagar och regler för sjuksköterskor skiljer sig världen över, men 

gemensamt är att många samlas under ICN:s etiska kod som vägleder till ett gemensamt 

förhållningssätt oberoende av nationella lagar (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Vidare i 

detta avsnitt beskrivs definitionen av patientsäkerhet och vårdskada. Avslutningsvis 

presenteras de dagliga krav som ställs på innehållet vid omvårdnadsdokumentation.  

2.4.1 Svensk lagstiftning gällande omvårdnadsdokumentation 

I Sverige regleras sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation utifrån lagstiftning och då 

främst utifrån Patientdatalagen (SFS, 2008:355). Enligt Patientdatalagen (SFS, 2008:355) är 

legitimerade sjuksköterskor skyldiga att dokumentera den utförda omvårdnaden som har 
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bedrivits i patientens journal, vilket anses som en angelägen omvårdnadsåtgärd. Vidare i 

Patientdatalagen (SFS, 2008:355) beskrivs regler hur patientjournaler i Sverige får hanteras. 

Syftet med denna lag är att kunna erbjuda en god och säker vård till varje enskild patient, 

men också fungera som en informationskälla till både vårdtagare och vårdgivare. 

Sjuksköterskors ansvar utifrån Patientdatalagen (SFS, 2008:355) är att behandla varje 

enskild patientjournal med respekt och även se till att ingen obehörig får ta del av journalen. 

Lösenord, inloggningar och datorer med känslig information ska hållas oåtkomliga för 

obehöriga, och när sjuksköterskor har dokumenterat i en patients journal ska anteckningen 

alltid vara underskriven med korrekt klockslag och signatur. Vid begäran från patienten om 

åtkomst till journalen ska det tydligt framgå när patienten fått tagit del av uppgifterna, och 

vilken vårdinrättning som har delgett patienten dessa. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) 

har varje patient rätt till att begära ut och läsa den egna journalen, vilket sätter press och krav 

på en korrekt utförd omvårdnadsdokumentation. Dessutom syftar lagen till att främja 

kontakten mellan patient och sjukvårdspersonal.  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) innehåller bland annat bestämmelser om att det 

ska finnas tillräckligt med personal, lokaler och anpassad utrustning för att kunna tillämpa 

god vård. Likaså tillstyrker lagen att verksamheterna inom hälso- och sjukvård kontinuerligt 

bör utvecklas och säkras. I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:569) stärks detta genom att 

påpeka vårdgivarnas ansvar för att också bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. 

2.4.2 Patientsäkerhet och vårdskada 

Patientsäkerhet definieras i Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) som det arbete som 

ständigt pågår för att skydda patienten mot skada som kan uppstå eller uppstår inom hälso- 

och sjukvården. Patiensäkerhetslagen (SFS, 2010:659) syftar till att främja hög 

patientsäkerhet inom all hälso- och sjukvård, som ska vara likvärdig över hela landet. För att 

bedriva en patientsäker vård krävs det att forskning i ämnet bedrivs och att sjuksköterskor 

innehar den kompetens som anses nödvändig för att vårda (Dahlborg-Lyckhage, 2014). 

Patientsäkerhet har beskrivits av sjuksköterskor som en känsla av säkerhet där patienten 

upplever delaktighet och har förtroende för vården som bedrivs (Andersson & Hjelms, 2017). 

En hög patientsäkerhet finns där både personal och patienter vill och tillåts vara delaktiga 

och aktiva i arbetet mot en god patientsäkerhetskultur (Socialstyrelsen, 2017). Detta styrks av 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) som beskriver det som vårdgivarens ansvar att 

patienter och närstående får möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Socialstyrelsen 

(2017) uppger att en hög patientsäkerhet skapas i gemenskap, där medvetenhet om dagliga 

risker finns och med en beredskap att hantera dem. Patientsäkerhet är inte ett statiskt 

tillstånd, utan möter ideligen nya utmaningar var dag. Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) beskriver att all hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att bidra till att en hög 

patientsäkerhet upprätthålls, och att hälso- och sjukvårdspersonalen själv bär ansvar för att 

fullgöra sina arbetsuppgifter. Däremot beskrivs det i en rapport som Socialstyrelsen (2012) 

har utfört att just bristande information, dokumentation och kommunikation är en av de 

vanligaste grunderna till vårdskada. Sveriges Kommuner och Landsting (2018) skriver att 

vården i Sverige är mer säker än i många andra länder, men att utmaningarna om vårdskador 

fortfarande är många. Vårdskada beskrivs i Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) som 
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”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”. Det finns också reglerat att vårdgivaren är skyldig att vidta de åtgärder som 

krävs för att förebygga vårdskador, samt att det patientsäkerhetsarbete som ständigt pågår 

ska dokumenteras och utvärderas kontinuerligt med vilka mål som eftersträvats och de 

insatser som har satts in. 

2.4.3 Krav på innehållet vid omvårdnadsdokumentation 

Sjuksköterskor ska ha kompetens och kunskap om säker vård och informatik. Informatik 

innebär att legitimerade sjuksköterskor i Sverige ska på ett säkert vis kunna använda och 

vara delaktiga i utvecklingen av de e-hälsoverktyg som dagligen används. Detta för att leva 

upp till de krav som ställs utifrån patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet med fokus 

på patienten och dess närståendes vetskap och önskan. Sjuksköterskor förväntas att 

omvårdnadsdokumentera i enlighet med korrekta termer och begrepp och på ett sådant sätt 

att det stödjer patientens tillstånd, behov och mål utan att röja sekretessen kring patienten 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I patientens journal ska det finnas information över de 

bedömningar och beslut som avser patientens vård och behandling. Även eventuella råd och 

möten som sker via telefon med patienten samt information som anses viktig som ges till 

patienten och hens närstående ska finnas dokumenterad. Information om planering, 

genomförande och utvärdering av vården måste finnas dokumenterat i patientens journal 

(Vårdhandboken, 2018). Omvårdnadsdokumentation fyller flera olika syften där både 

medicinska iakttagelser och diagnoser finns med, samt hur, på vilka tider och av vem 

omvårdnadsarbetet bedrivs. Kravet på omvårdnadsdokumentation är att den ska vara saklig, 

relevant och objektiv samtidigt som den ska grunda sig på vårdarens observationer, inte egna 

personliga tolkningar (Wiklund, 2003). Det finns många olika funktioner med en 

patientjournal, och tanken är att de ska beskriva innehållet i vårdens olika delar. 

Patientjournalen har flera olika syften varav bland annat att de ska bidra till en säker och god 

vård för patienten och vara en informationskälla för forskning. Därför är det viktigt att en 

journal innehåller uppgifter som till exempel identifikation av patienten det berör, 

kontaktuppgifter, aktuellt hälsotillstånd, medicinska bedömningar, eventuella 

komplikationer, tidpunkt för patientens alla vårdkontakter som hen har haft eller planeras 

ha, vårdrelaterade infektioner, remisser med mera (Vårdhandboken, 2018). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Examensarbetets vårdskapliga teoretiska perspektiv utgår från Katie Erikssons (1994; 2002; 

2014) omvårdnadsteori och fokuserar på begreppet om den vårdande relationen. Begreppet 

har noga valts ut för att uppmärksamma hur relationen mellan sjuksköterskor och patient är 

en förutsättning för att kunna erbjuda rätt vård. Sjuksköterskors förmåga att dokumentera 

information är inte bara till stor vikt för att följa upp vården som utförts, utan också för att 

vården ska kunna bedrivas patientsäkert och personcentrerat. Sjuksköterskor ska 

dokumentera det som patienten upplever och beskriver, och skribenter till detta 

examensarbete vill hävda att genom att föra omvårdnadsdokumentation, dokumenteras det 
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hur den vårdande relationen mellan sjuksköterskor och patient fortlöper. Det har också varit 

ett medvetet val att inte välja ett teoretiskt perspektiv kopplat till hur patienten upplever 

sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation, då fokus i detta examensarbete ska ligga på 

sjuksköterskors egna upplevelser. 

Relationen som uppstår i det professionella mötet mellan sjuksköterskor och patient som en 

vårdrelation. Grunden för att vårda en patient, kräver däremot en vårdande relation som 

sjuksköterskor skapar till patienten (Eriksson 2014). Den vårdande relationen bygger på 

vårdandets idé om att sjuksköterskor ser människan ur ett helhetsperspektiv bestående av 

kropp, själ och ande där den vårdande relationen drivs av viljan från sjuksköterskor att lindra 

patientens lidande och upprätthålla patientens hälsa (Eriksson, 2002). En gemenskap mellan 

sjuksköterskor och patient uppstår i en vårdande relation med det gemensamma intresset att 

patienten ska få hjälp att lindra sitt lidande (Eriksson, 1994). Den vårdande relationen är 

professionell, och grundar sig alltid i kunskap. Sjuksköterskor använder kärlekens kraft för 

att utföra det som vårdar i vården, vilket bekräftar patienternas existens. Om patienten kan 

ta emot kärleken och omtanken som sjuksköterskor ger, kommer patienten finna styrkan att 

utvecklas och samtidigt stärkas. Genom att vara nära patienten i en vårdande relation 

inspirerar sjuksköterskor dem till att samla kraft, tro och hopp. Den vårdande relationen kan 

däremot aldrig tvingas fram, och måste alltid bygga på en ömsesidighet mellan 

sjuksköterskor och patient. I den vårdande relationen ska patientens problem, behov och 

begär framkomma och belysas och det är sjuksköterskors uppgift att använda informationen 

som patienten delger för att stödja ett fortsatt vårdande samt för att bibehålla och 

upprätthålla patientens värdighet (Eriksson, 2014). 

2.6 Problemformulering 

Sjuksköterskor har ända sedan 1800-talet utfört skriftlig omvårdnadsdokumentation. Från 

allra första början skrevs omvårdnadsdokumentationen för hand av sjuksköterskor och 

avsikten var att informera läkarna kring patientens hälsa och status. Idag erbjuds en 

elektronisk, sammanhållen patientjournal där all vårdpersonal kan dokumentera. I Sverige 

åläggs alla sjuksköterskor att föra omvårdnadsdokumentation för att öka patientsäkerheten 

och för att minska risken att patienten skadas inom vården. Samtidigt hävdas det att ett av de 

största hoten mot patientsäker vård och ökad risk för vårdskador är just bristfällig 

dokumentation, information och kommunikation. Examensarbetet kan relateras till 

sjuksköterskors ansvar att utveckla en vårdande relation till patienten, samtidigt som den 

också ska dokumenteras. I och med att dokumentation om patienter har en daglig central del 

i vården är fördjupning inom ämnet av stor betydelse för all vårdpersonal, men kanske 

främst för just sjuksköterskor, som i de allra flesta fall i Sverige dokumenterar självständigt 

utan hjälp av medicinska sekreterare. Sjuksköterskor spenderar en tredjedel av arbetsdagen 

på att föra omvårdnadsdokumentation, och det gör ämnet ständigt aktuellt. Via fördjupning 

och forskning inom omvårdnadsdokumentation kan eventuella brister tydliggöras och 

fördelarna uppmärksammas. Om sjuksköterskor blir medvetna om vikten av 

omvårdnadsdokumentation och de utmaningar som omvårdnadsdokumentationen står inför, 

kan det leda till att sjuksköterskor prioriterar den tid som krävs för att leverera en god 



8 

omvårdnadsdokumentation. Ökad kunskap och förståelse skulle kunna förbättra 

verksamheternas pågående arbete gällande omvårdnadsdokumentation, samt bidra till en 

högre kvalitet av den pågående vården med patientsäkerhet i fokus. 

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att omvårdnadsdokumentera. 

4 METOD OCH MATERIAL 

Detta avsnitt innehåller metodval, urval av datainsamling samt genomförande och 

dataanalys. Avslutningsvis presenteras examensarbetets etiska överväganden. 

En kvalitativ metod gör det möjligt att beskriva upplevelser och erfarenheter från olika 

synvinklar utifrån den enskilda människans aspekter och ger en djupare förståelse av det 

som ska undersökas (Friberg, 2012). Då syftet med detta examensarbete är att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av omvårdnadsdokumentation, valdes en litteraturstudie med 

kvantitativ ansats enligt Evans (2002) beskrivande syntes ut som metod. 

En litteraturstudie enligt Evans (2002) sammanställer tidigare utförda studier där resultatet 

redan analyserats. Detta skapar möjligheter att likställa och jämföra de tidigare utförda 

studierna med varandra, vilket kan leda till nya synsätt och framför allt nya slutsatser. Enligt 

Evans (2002) litteraturstudie finns det två olika procedurer att använda sig av för att 

analysera kvalitativa vetenskapliga artiklar. Den ena namnges som en tolkande syntes, och 

den andra som en beskrivande syntes vilken är proceduren som har använts i detta 

examensarbete. Den beskrivande syntesen delas upp i fyra olika steg där samtliga steg noga 

har efterföljts. Motiveringen till varför skribenterna valde Evans (2002) beskrivande syntes 

vid litteraturstudien framför andra metoder beror främst på att de vetenskapliga artiklarna 

som har granskats endast är kvalitativa, vilket är ett av kraven för att kunna använda sig av 

Evans (2002) beskrivande syntes. Skribenterna upplevde också att metoden gav dem stöd till 

att bilda sig en helhetssyn av det studerade ämnet, samtidigt som den också gav dem 

möjlighet att finna nya svar på det utvalda syftet. Data som har framkommit presenteras i 

examensarbetets resultat, och nedan följer hur datainsamling, urval samt analys av data har 

genomförts.  
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4.1 Urval och datainsamling  

I det första steget enligt Evans (2002) beskrivande syntes samlas data ihop inför den 

kommande analysen. Litteratursökningen som har utförts i detta examensarbete har skett via 

CINAHL Plus och PubMED, som båda beskrivs som databaser med inriktning mot 

vårdvetenskaplig forskning.  

Vid specifik sökning av litteratur är inklusions- och exklusionskriterier till stöd för att kunna 

avgränsa litteratursökningen och finna det som eftersöks (Friberg, 2012). 

Inklusionskriterierna i detta examensarbete är att de valda artiklarna är peer-reviewed, ur ett 

sjuksköterskeperspektiv och beskriver sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation. Vidare 

inklusionskriterier är att artiklarna är publicerade tidigast år 2006 eller senare. Detta ansågs 

rimligt för att resultatet för examensarbetet skulle anses som aktuellt. Andra 

inklusionskriterier är att artiklar är publicerade på engelska samt är kvalitativa studier. 

Exklusionskriterier har innefattat artiklar som ej berör elektronisk 

omvårdnadsdokumentation. 

Initialt söktes artiklar inom en femårsperiod, som sedan utvidgades till en tioårsperiod. Trots 

detta resulterade sökningarna i för få artiklar som gav svar på syftet. Sökningen utvidgades 

då år för år. Litteratursökningen ansågs till sist tillräcklig och ge svar på syftet under en 

period på tolv år. Exempel på gemensamma sökord som har använts i både CINAHL Plus och 

PubMed är ”Nursing documentation AND Qualitative”. Skribenterna gjorde ett aktivt val att 

inte använda sig av fler och mer specifika sökord då de träffar som kom upp initialt ansågs 

som tillräckligt och ej övermäktigt att gå igenom för att genomföra en litteraturstudie inom 

ämnet. Samtliga artiklar som har visats efter de sökord som använts har gåtts igenom, men 

inte blivit lästa i sin helhet. Endast de artiklar som via rubriken och abstract verkade svara an 

på syftet har läst i sin helhet. De sökord som har används i databaserna finns presenterade i 

bifogad sökmatris, bilaga B. 

Litteratursökningen resulterade i tio artiklar som verkade svara an på examensarbetets syfte 

och vara av kvalitativ ansats. För att kunna kvalitetssäkra artiklarna ytterligare, har en 

kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012) utförts där fjorton frågor ställts för att fastställa 

artiklarnas kvalitet. Beroende på om svaret på en fråga var ”ja”, ”ja men svagt” eller ”nej” 

valde skribenterna att utdela olika poäng där ”nej” innebar noll poäng, ”ja men svagt” en halv 

poäng och ”ja” gav en poäng. De vetenskapliga artiklarna som skulle få poäng mellan noll till 

fyra ansågs hålla en låg kvalitet, medan de artiklar som fick från fem till nio poäng klassades 

som en medelhög kvalitet. De artiklar som genererat tio poäng eller mer ansågs hålla en hög 

kvalitet. Alla tio artiklar som granskades vid denna kvalitetsgranskning fick tio poäng eller 

mer, och kunde därmed anses hålla hög kvalité och användas i examensarbetet. 

Kvalitetsgranskningen som har utförts finns att ta del av i bilaga C. 

4.2 Genomförande och analys 

Efter att de vetenskapliga artiklarna genomgått Fribergs (2012) kvalitetsgranskning kunde 

det konstateras att det fanns tio vetenskapliga artiklar som ansågs hålla hög kvalitet och som 
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kunde utgöra grunden i examensarbetets resultat. I steg två enligt Evans (2002) beskrivande 

syntes ska artiklarna läsas flertalet gånger till för att kunna en ge en helhetsbild av det 

studerade ämnet och för att skilja ut och identifiera nyckelfynd i de valda artiklarna. 

Skribenterna har var för sig läst alla artiklarna upprepade gånger och var för sig valt ut 

meningar, som de upplever beskriver det mest centrala i varje artikel. Skribenterna har sedan 

jämfört de meningarna som de valde ut med varandra, för att kontrollera att båda 

skribenterna upplevde samma delar i texterna som de mest väsentliga kopplade till 

examensarbetets syfte. Det centrala meningarna i texterna som skribenterna gemensamt 

enades om, fick benämningen nyckelfynd.  

I steg tre enligt Evans (2002) beskrivande syntes identifieras teman och subteman utifrån 

likheter och skillnader mellan nyckelfynden från de granskade artiklarna. Utifrån de 

nyckelfynd som skribenterna enades om, ställdes nyckelfyndens likheter och olikheter mot 

varandra. Analysen resulterade i tre teman med tillhörande tre subteman vardera under varje 

tema. Totalt framkom nio subteman. Rubrikerna som presenteras i examensarbetets resultat 

är det tema som valdes, och tillhörande underrubriker är subteman. De olika temana kom att 

bli ”Hinder förekom i det dagliga arbetet”, ”Möjligheten till god omvårdnad fanns” samt 

”Ökad medvetenhet kring yrkesprofessionen uppstod”. I resultatet presenteras citat från 

sjuksköterskors upplevelser av att omvårdnadsdokumentera vid varje subtema för att ge en 

djupare förståelse av det ämnet som studerats samt för att öka trovärdigheten i 

examensarbetet. Citaten har inte översatts och presenteras på originalspråk för att ej 

förvränga dess innebörd. 

I det fjärde och sista steget enligt Evans (2002) beskrivs det ämne som har analyserats och 

studerats, och det är det som är examensarbetets resultat. I tabell 1 följer ett exempel på hur 

nyckelfynd, tema och subtema har utskiljts. Alla vetenskapliga artiklar som har använts finns 

sammanställda i bifogad artikelmatris, bilaga A. 
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4.2.1 Tabell 1 

Tabell 1: Ett exempel på hur skribenterna har analyserat de utvalda vetenskapliga artiklarna genom att 

plocka ut nyckelfynd, subteman och tema.  

Nyckelfynd Subteman Tema 

Missing and inaccurate 

documentation appeared to 

be problematic to nurses as 

it created problems, or 

mishaps (Charlambous & 

Goldberg, 2016). 

 

 

Patientsäkerheten riskerade 

att påverkas 

 

 

 

 

 

Hinder förekom i det dagliga 

arbetet 

Constant time pressures 

often led to the hurried 

completion of 

documentation (Braaf, Riley 

& Manias, 2015). 

 

Tiden räckte inte till  

Firstly, it was possible to 

sign for medications on the 

wrong day or the wrong time 

(Stevenson & Nilsson, 

2012). 

 

Otydlighet inom 

dokumentation var ett 

problem 

4.3 Etiska överväganden 

För att detta examensarbetes resultat ska anses som tillförlitligt, har riktlinjer från Codex 

(2017a) noga efterföljts. Codex (2017b) understryker att vetenskaplig forskning ska vara 

granskad och godkänd av forskningssamhället för att få benämnas som vetenskaplig. De 

vetenskapliga artiklar som har använts i resultatet i detta examensarbete har blivit godkända 

med peer-reviewed. Det innebär att de är vetenskapligt granskade utifrån källkritiska, 

metodologiska och argumentativa perspektiv (Codex, 2017b). Resultatet av studien som har 

framkommit ska redovisas, helt utan hänseende till författarnas egna betraktelsesätt och 

antaganden (Polit & Beck, 2012). Det är även oetiskt att stjäla, plagiera, förvränga eller 

förfalska vetenskaplig data som har brukats i forskningsstudier, och det är heller inte tillåtet 

att göra det (Codex, 2017a). Dessa anvisningar har examensarbetet förhållit sig till.  
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5 RESULTAT 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor har olika syn på omvårdnadsdokumentationen 

där den snarare anses som komplicerad än enkel. Däremot gick det tydligt att urskilja ett 

övergripande tema gällande alla sjuksköterskor vilket var att upplevelsen av 

omvårdnadsdokumentationen många gånger är bunden till de olika elektroniska 

dokumentationssystem som finns inom vården. Det handlade då inte om ett särskilt 

dokumentationssystem eftersom systemen såg olika ut beroende på var i världen de 

användes. Sjuksköterskors upplevelser var ofta relaterade till det dokumentationssystemet 

som användes i den verksamheten de arbetade i. Förutom problematiken kring de olika 

dokumentationssystemen fanns andra likheter och skillnader av elektronisk 

omvårdnadsdokumentation. Dessa presenteras som examensarbetets teman och subteman 

och finns beskrivna i tabell 2. 

5.1 Tabell 2 

Tabell 2: Examensarbetets valda teman och subteman. 

TEMA SUBTEMA 

 

Hinder i det dagliga arbetet 

Patientsäkerheten riskerade att påverkas 

Tiden räckte inte till 

Otydlighet inom dokumentation var ett 

problem 

 

Möjligheten till god omvårdnad fanns 

 

Relationen till patienten stärktes 

Vården för patienten blev säkrare 

Omvårdnadsdokumentation bidrog till en ökad 

förståelse kring patienten 

 

Ökad medvetenhet kring yrkesprofessionen 

uppstod 

 

 

Kunskapsbrister identifierades 

Relevant vidareutbildning saknades 

Större trygghet i arbetsrollen uppstod 
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5.2 Hinder förekom i det dagliga arbetet 

Under temat ’Hinder förekom i det dagliga arbetet’ uppstod tre stycken subteman vilka var 

’Patientsäkerheten riskerade att påverkas’, Tiden inte räckte till’ och ’Otydlighet inom 

dokumentation var ett problem’. 

5.2.1 Patientsäkerheten riskerade att påverkas 

Patienter har utsatts för fara när dokumentation utförts retroaktivt utan fullständig kunskap 

om att vården verkligen hade inträffat (Charlambous & Goldberg, 2016). Detta skylldes på en 

upplevelse av press att behöva dokumentera det som ansågs saknas, även om sjuksköterskor 

inte var helt säker på vad det egentligen skulle stå (Charlambous & Goldberg, 2016; Lee, 

2006).  

If a patient’s problem is not documented, I will review the care plan first, then decide whether 

to make another nursing diagnosis or just to make a note of it. Problems may not appear every 

day, but they do not go away either. (Lee, 2006, p. 1379).  

Likaså utsattes patienter för fara om informationen gällande dem var felaktigt 

dokumenterad, eller till och med saknades. Det ansågs som mycket problematiskt eftersom 

det skapade missförstånd och olyckor som kanske kunde ha undvikits med rätt 

dokumenterad information. ” . . . the patient collapsed on the floor, we all went running there and 

then I got to see what she came in with and there was NOTHING, no evidence of what she came in for, 

NOTHING….” (Charlambous & Goldberg, 2016, p. 642). En annan bristande 

patientsäkerhetsaspekt var omedvetenheten om hur betydelsefull och viktig 

omvårdnadsdokumentationen var i sjuksköterskors dagliga rutiner. ”I never realized that these 

everyday routines could be states as important documentation.” (Lee, 2006, p. 1379). Även 

dubbeldokumentation beskrevs som en säkerhetsrisk då det kunde vara svårt att hitta det 

som eftersöktes i patientens journal (Charalambous & Goldberg, 2016). Samtidigt uppgavs 

det hur de ofta kände sig helt säkra på att allting som var viktigt att veta om patienten fanns 

dokumenterat i omvårdnadsdokumentationen. På grund av den upplevda säkerheten och 

tryggheten om att allt fanns antecknat om patienten, struntade de i att muntligt rapportera 

över en patient. Detta kunde ske vid t.ex. förflyttning till operation då de helt förlitade sig på 

att en tydlig och fullgod omvårdnadsdokumentation fanns att läsa för 

operationssjuksköterskorna. ”He’s not my patient. I just brought him up here.” (Braaf m.fl., 2015, 

p. 1879). Om omvårdnadsdokumentationen vid överlämningen till annan avdelning var 

bristfällig, utsattes patienten för en allvarlig säkerhetsrisk. Sjuksköterskor uppgav att om 

omvårdnadsdokumentationen av någon anledning var bristfällig, påverkade det 

patientsäkerheten negativt (Braaf m.fl., 2015; Samaras, Real, Curtis & Meunier, 2012). 

5.2.2 Tiden räckte inte till 

I det dagliga arbetet krävdes det att flera moment utfördes under ett raskt tempo, och 

omvårdnadsdokumentation var inget undantag (Braaf m.fl., 2015). Sjuksköterskor upplevde 

att känslan av tidsbrist, bringade dem stress vid utförandet av omvårdnadsdokumentationen 

(Chi-Ping, Ting-Ting, Chia-Hui och Mills, 2016). Det beskrevs som något som tar tid och att 
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den tiden stjäls från den tid de skulle vilja spenderat med patienten. Komplexa processer 

skildrades, där de upplevde att det tog för lång tid att dokumentera samt att det fanns 

alldeles för mycket upprepningar och irrelevant information som skulle dokumenteras om 

patienten i journalen (Charalambous & Goldberg, 2016; Stevenson & Nilsson, 2012). 

Missnöje framkom över den tid de behövde lägga ner som inte gav en betydelsefull mening 

eller påverkan för den pågående vården. ”. . . its time consuming, it’s repetitive . . .” 

(Charalambous & Goldberg, 2016, p. 643). Det beskrevs också att en allt för tidskrävande 

uppgift var att söka efter specifik information i patientens journal. “I don't have the time to sit 

down and sort through every patient's history…. to find the few details I need.”. (Braaf m.fl., 2015, p. 

1881). 

Känslan av att de behövde minska tiden som var avsatt till omvårdnadsdokumentation till 

fördel för att vara med patienter uppstod, och detta innebar istället att de upplevde 

svårigheter med att leverera en omfattande och relevant information om patienten under 

tidspress (Braaf m.fl., 2015; Chi-Ping m.fl., 2016). Det berättades om att de ofta blev 

avbrutna av patienter eller närstående, vilket resulterade i att de inte kunde slutföra den 

påbörjade omvårdnadsdokumentationen före skiftets slut (Blake-Mowatt, Lindo & Bennett, 

2013). Några menade däremot att omvårdnadsdokumentation tog mindre tid att utföra, när 

erfarenheten av att dokumentera växte (Chi-Ping m.fl., 2016). Sjuksköterskor ville lägga ner 

mer tid på omvårdnadsdokumentation med tanke på hur viktig de ansåg att 

dokumentationens betydelse var för vården av patienterna. Tidsbristen som resulterade i 

bristfällig omvårdnadsdokumentation, skylldes främst på hög arbetsbelastning och/eller 

personalbrist. ”We are always short staff and sometimes you don't get a chance to write all that you 

have done.” (Blake-Mowatt m.fl., 2013, p. 332). 

5.2.3 Otydlighet inom dokumentation var ett problem  

En del sjuksköterskor beskrev hur det ibland brukade uppstå problem vid signering av 

patientens medicin då det var alldeles för enkelt att trycka fel på datorn och istället råka 

uppge fel datum och tid. Det ledde till att det kunde vara svårt att avgöra om patienter fått 

rätt dos i rätt mängd på angivet tillfälle eller inte (Stevenson & Nilsson, 2012). Det vittnades 

även om problem med att tolka andra sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation och att 

den öppna tolkningen skapade svårigheter i bedömningen av patienten. Vid vissa tillfällen 

hade det varit svårt att göra en bedömning om huruvida informationen de läste var baserad 

på patientens upplevelse eller om det var den dokumenterande sjuksköterskans egna 

tolkning. ”Paced back and forth in the corridor. Is nervous about the operation.” (Laitinen, 

Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2010, p. 493). Andra synpunkter när problem och missförstånd 

kring tolkning av omvårdnadsdokumentation uppstod, var att de också kunde bero på att 

dokumentationssystemet sällan var anpassat efter sjuksköterskors specifika behov (Samaras 

m.fl., 2012). Många gånger dokumenterades samma information flera gånger och det gjorde 

det också svårt att hitta den information om patienten som eftersöktes (Braaf m.fl., 2015; 

Charalambous & Goldberg, 2016). “. . . you’re writing several, same bits of information in several 

different places..” (Charalambous & Goldberg, 2016, p. 643). Dubbeldokumentationen berodde 

ofta på en osäkerhet över att inte ha dokumenterat tillräckligt mycket eller tydligt om 

patienten (Charalambous & Goldberg, 2016; Stevenson & Nilsson, 2012). Det ansågs också 
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som en svårighet att veta var i journalen de skulle skriva. “There’s 17 places to document 

everything... where should I write what I have found?” (Stevenson & Nilsson, 2012, p. 670). De 

berättades också om hur de ansåg att det fanns överflödig information som inte hade behövts 

för vårdtillfället, som tog plats i patientens journal. Det uppgav sjuksköterskor som störande 

när de skulle ta del av det som var skrivet om patienten. ”I don't mind the informatics system, we 

have to be modern, you know, but there is so much redundant information that it drives me crazy.” 

(Michel, Waelli, Allen & Minvielle, 2017, p. 2187). 

5.3 Möjligheten till god omvårdnad fanns 

Under temat ’Möjligheten till god omvårdnad fanns’ framkom tre stycken subteman vilka var 

’Relationen till patienten stärktes’, ’Vården för patienten blev säkrare’ och 

’Omvårdnadsdokumentation bidrog till en ökad förståelse kring patienten’. 

5.3.1 Relationen till patienten stärktes  

Omvårdnadsdokumentationen ansågs som viktig och av stor relevans för att skapa och stärka 

en vårdande relation till patienter (Axelsson, Björvell, Mattiasson & Randers, 2006; Laitinen 

m.fl., 2010; Blake-Mowatt m.fl., 2013; Michael m.fl., 2017). De menade att dialogen som 

dagligen uppstod mellan sjuksköterskor och patient bidrog till att de kunde ge patienten bäst 

möjliga vård (Axelsson m.fl., 2006; Laitinen m.fl., 2010). ”When analysing…sometimes I return 

to the patient and ask additional questions. At the same time, I check that I have understood the 

patient's needs correctly.” (Axelsson m.fl., 2006, p. 949). Utifrån att utbyte av information 

skedde mellan sjuksköterskor och patient fortsatte arbetet mot det gemensamma målet och 

vården utvecklades (Laitinen m.fl., 2010). Dessutom såg de omvårdnadsdokumentation som 

ett betydelsefullt verktyg för en förbättrad kontinuitet och kommunikation, sjuksköterskor 

och patienter emellan (Axelsson m.fl., 2006; Blake-Mowatt m.fl., 2013). 

5.3.2 Vården för patienten blev säkrare  

Omvårdnadsdokumentation beskrevs som tydligt sammankopplad till att bedriva en trygg 

och säker patientvård (Michael m.fl., 2017). En stor del av sjuksköterskors arbetsdag innebar 

att säkerställa att omvårdnadsdokumentationen gällande patienten var aktuell, tillgänglig 

och korrekt, för att patientsäkerheten inte skulle riskeras (Michael m.fl., 2017; Samaras m.fl. 

2012; Stevenson & Nilsson, 2012). Informationen som fanns tillgänglig i patientjournaler 

ansågs vara till stor hjälp i det dagliga arbetet kring patienten för att erbjuda rätt och säker 

vård (Michael m.fl., 2017). Desto mer detaljerad information de hade skrivit gällande 

patienten i omvårdnadsdokumentationen, ju större blev säkerheten för patienten under 

sjukhusvistelsen (Lee, 2006). Vikten av en sammanhållen journal för att stärka och bibehålla 

patientsäkerheten lyftes upp, där alla professioner som är inblandade i patienternas vård dels 

kan nå viktig information, och dels dela med sig av information. ”It’s actually safer. If 

something’s written down once then it’s there forever, such things and warnings and stuff. And it 

comes up no matter what department the patient is in, and those things are safe.” (Stevenson & 

Nilsson, 2012, p. 671). 
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5.3.3 Omvårdnadsdokumentation bidrog till en ökad förståelse kring patienten 

Avsikten med att föra omvårdnadsdokumentation beskrevs vara för att kunna fördjupa sig 

och nå en förståelse för patienter och den vård som bedrevs (Laitinen m.fl., 2010). Den 

bidrog också till ökade möjligheter till reflektion över patientens beteende, problem och 

behov. Reflektionen ansågs betydelsefull och som ett viktigt redskap för att säkerhetsställa 

och höja kvaliteten på vården (Axelsson m.fl., 2006). Dessutom såg de 

omvårdnadsdokumentation som ett betydelsefullt verktyg för en förbättrad kontinuitet och 

kommunikation, sjuksköterskor och patienter emellan (Axelsson m.fl., 2006; Blake-Mowatt 

m.fl., 2013). De beskrev vidare hur det brukade bli mycket administrativt arbete när en 

patient lades in på sjukhus, men att det var ett viktigt moment för patientens tillfrisknande. 

”Even though we have a lot of paperwork to fill out when someone comes in, I like to do it because it's 

an important step for the rest of the patient's journey here.” (Michel mfl., 2017, p. 2185). 

Sjuksköterskor brukade med stöd av omvårdnadsdokumentationen automatiskt utvärdera 

effekterna av den vård som tidigare hade dokumenterats och kunde så sätt hela tiden följa 

upp patientens mål med vården som bedrevs (Axelsson m.fl., 2006). Detta bidrog både till en 

översiktlig helhetssyn av hur varje patient mådde, samt gav stöd till att se patienten ur ett 

holistiskt synsätt (Axelsson m.fl., 2006; Michel m.fl., 2017). ”When documenting nursing 

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

each patient ́s situation. You see the patient as a whole and gain a better picture of the patient as an 

individual.” (Axelsson m.fl., 2006, p. 939). 

5.4 Ökad medvetenhet kring yrkesprofessionen uppstod  

Under temat ’Ökad medvetenhet kring yrkesprofessionen uppstod’ framkom tre stycken 

subteman vilka var ’Kunskapsbrister identifierades’, ’Relevant vidareutbildning saknades’ 

och ’Större trygghet i arbetsrollen uppstod’. 

5.4.1 Kunskapsbrister identifierades  

Omvårdnadsdokumentation ansågs som en självklar del i yrket (Michael m.fl., 2017). 

Samtidigt efterfrågades utbildning, då de gemensamt upplevde att det fanns en tydlig 

kunskapsbrist inom området (Axelsson m.fl., 2006; Blake-Mowatt m.fl, 2013). Utbildning 

ersattes istället ofta av att de vände sig till andra sjuksköterskekollegor för att få råd och hjälp 

när de kände osäkerhet kring hur de skulle dokumentera (Axelsson m.fl., 2006; Lee, 2006). 

Det hade också hänt att de avstod från att nyttja den egna kunskapen och erfarenheter till 

fördel för att det skulle passa in i dokumentationssystemens sökord eller för att det var så 

som en kollega skulle ha gjort. De beskrev en oro över att kunskapsbristen resulterade i att de 

förlitade sig på att dokumentationssystemet eller andra sjuksköterskekollegor var de som 

skulle bistå med det rätta svaret (Lee, 2006). Den egna inställningen till 

omvårdnadsdokumentation spelade också roll för kunskapsutvecklingen. Detta för att det 

fanns sjuksköterskor som inte ansåg omvårdnadsdokumentation som en legitim del av 

arbetsuppgifterna och menade att de drunknade i administrativt arbete, vilket ledde till att 

dokumentationen ofta uteblev eller upplevdes av andra som bristfällig. ”After completing all the 
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folders and the handover she starts preparing the examination planning. She tells me ‘You see, this is 

the work of a secretary’.” (Michel m.fl., 2017, p. 2185). 

5.4.2 Relevant vidareutbildning saknades  

Mer stöd från administrativ personal, mentorskap och även regelbundna seminarier gällande 

omvårdnadsdokumentation efterfrågades. Detta för att för att utöka kunskapen i ämnet 

(Axelsson m.fl., 2006; Blake-Mowatt m.fl., 2013). Förhoppningar fanns att ansvariga chefer 

skulle tillåta vidareutbildning inom omvårdnadsdokumentation, samt ge dem den tid som 

behövdes för att utvecklas inom det. “A lot has to be originated by us but the head nurse needs to 

support development, by allowing for education and time.” (Axelsson m.fl., 2006, p. 941). Relevant 

utbildning skulle bidra till att öka den individuella kunskapen, vilket skulle resultera i en 

högre kunskapsnivå allmänt bland alla sjuksköterskor. De hoppades också på att det skulle 

medverka till att vårdens kvalitet kunde höjas och förbättras. Syftet med 

omvårdnadsdokumentation måste vara tydligt för alla för att den ska bli bättre (Axelsson 

m.fl., 2006). 

5.4.3 Större trygghet i arbetsrollen uppstod  

Omvårdnadsdokumentation innebar en säkerhet för sjuksköterskors yrkesroll (Blake-Mowatt 

m.fl., 2013; Charlambous & Goldberg, 2016; Lee, 2006; Michel m.fl., 2017). “I think the 

informatics system is easy to use and I like that it helps me get a big picture of how my patient is 

doing; when I see the numbers on my screen I feel secure.” (Michel m.fl., 2017, p. 2187). De 

upplevde också en trygghet vid eventuella förtroendeproblem i den vårdande relationen till 

patienten i och med att de utförde en mer detaljerad omvårdnadsdokumentation (Lee, 

2006). Dessutom ansågs omvårdnadsdokumentation av stor vikt om de juridiskt skulle 

behöva skydd efter att själva blivit anmälda eller varit inblandade i en händelse där vården 

brustit. ”Documentation provides solid evidence for future reference… witch could be used in court.” 

(Blake-Mowatt m.fl., 2013, p. 331) 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis resultatdiskussionen, relaterat till bakgrunden och 

det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet utifrån den vårdande relationen. Vidare 

redogörs examensarbetets metoddiskussion där tillvägagångssätt diskuteras utifrån dess 

styrkor och svagheter kopplat till vald metod. Även examensarbetets trovärdighet, 

överförbarhet och giltighet diskuteras. Avslutningsvis i detta avsnitt presenteras den 

etikdiskussion som har pågått genom hela examensarbetet. 
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6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde press utifrån de krav som fanns på 

omvårdnadsdokumentation, samtidigt som de upplevde svårigheter att veta vad som exakt 

skulle dokumenteras. I Sverige regleras sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation utifrån 

lagstiftning, där Patientdatalagen (SFS, 2008:355) är den främsta. I Patientdatalagen (SFS, 

2008:355) står det beskrivet att legitimerade sjuksköterskor har en skyldighet att 

dokumentera den utförda omvårdnaden som har bedrivits i patientens journal. Samtidigt är 

tydlig och korrekt dokumentation i patientens journal avgörande för att erbjuda en 

patientsäker vård (Andersson & Hjelm, 2017). I Patientdatalagen (SFS, 2008:355) finns det 

även beskrivet hur patientjournaler får hanteras och att varje anteckning som sjuksköterskor 

utför i patientens journal ska vara underskriven med ett korrekt klockslag samt signatur. 

Däremot framfördes det i resultatet att omvårdnadsdokumentationen vid flera tillfällen 

dokumenterats i efterhand, utan att sjuksköterskor egentligen var säkra på om patienten 

mottagit den vård som de skulle ha fått, vilket motsäger det Eriksson (1994) hävdar. Hon 

anser att den vårdande relationen ska vara professionell och alltid bygga på kunskap, vilket 

resultatet visar att den inte alltid gör. 

Resultatet visade att en stor del av sjuksköterskors arbetsdag innebar att säkerställa att 

omvårdnadsdokumentationen var aktuell, tillgänglig och korrekt för att hela tiden stärka 

patientsäkerheten. Detta stärks utifrån riktlinjer från både Socialstyrelsen (2017) och 

Vårdhandboken (2018). Socialstyrelsen (2017) beskriver att en hög patientsäkerhet finns där 

medvetenhet om risker föreligger med en beredskap att alltid hantera dem. Patientens 

journal ska innehålla information över bedömningar och beslut som avser patientens vård 

och behandling (Vårdhandboken, 2018). Vidare visade resultatet att säkerheten kring 

patienten ökade desto mer detaljerad information det fanns antecknat i patientjournalen. 

Den information som delgavs i patientens journal ansågs vara till stor hjälp under det dagliga 

arbetet eftersom det gjorde det enklare att erbjuda rätt vård till patienten. Detta stödjer 

Eriksson (2014) som menar att det är sjuksköterskors uppgift att stödja patienten för att 

bibehålla och upprätthålla värdighet. Ytterligare visade resultatet att sjuksköterskor ansåg 

omvårdnadsdokumentation vara tydligt sammankopplat till att bedriva en trygg och säker 

patientvård. Sverige är ett av de länder som ligger i framkant gällande elektronisk 

omvårdnadsdokumentation (Björvell, 2011). Den elektroniska journalen är tillgänglig dygnet 

runt för alla professioner som är inblandade i patientens vård och information kan 

kontinuerligt uppdateras vilket bidrar till en större säkerhet för patienten (Ruland, 2002). 

Detta styrks av resultatet som visade att sjuksköterskor upplevde den sammanhållna 

journalen som av största vikt för att stärka och bibehålla patientsäkerheten. 

I resultatet framkom att missförstånd och olyckor där patienter varit inblandade kunde 

inträffa vid felaktig eller utebliven dokumentation. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) är det vårdgivarens ansvar att ett systematiskt patientsäkerhetsarbete alltid pågår. 

En rapport från år 2012 visar att en av de absolut vanligaste anledningarna till att patienter 

drabbas av vårdskada bland annat beror på bristande dokumentation (Socialstyrelsen, 2012). 

Resultatet visade även att en otillräcklig omvårdnadsdokumentation gav en direkt negativ 

inverkan på patientsäkerheten. Sveriges Kommuner och Landsting (2018) menar att 

paientsäkerheten i Sverige är säkrare än i andra länder, men att utmaningarna om att minska 
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vårdskador fortfarande är många. Även sjuksköterskors omedvetenhet om hur betydelsefull 

och viktig omvårdnadsdokumentationen var för patienten framkom i resultatet. Samtidigt 

beskriver Eriksson (2014) det som sjuksköterskors uppgift, i den vårdande relationen, att 

använda och spara informationen som patienten delger. Detta för att kunna stödja ett fortsatt 

vårdande och för att bibehålla och upprätthålla patientens värdighet. Trots detta visade 

resultatet på brister i sjuksköterskors förhållningssätt gentemot en fullgod 

omvårdnadsdokumentation. 

I resultatet framgick det att omvårdnadsdokumentation ansågs som viktig och av stor 

relevans i för att kunna skapa och upprätthålla en vårdande relation till patienter. Samtidigt 

är ett av Patientlagens (SFS, 2014:821) syften är att främja kontakterna mellan patienter och 

sjukvårdspersonal. Dessutom är förutsättningen för god omvårdnad att etablera en 

förtroendefull relation med patienten. Sjuksköterskor ska även tillsammans med patienten 

ansvara för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av patientens 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vidare visade resultatet att genom en 

ständigt pågående dialog mellan sjuksköterskor och patient, kunde patienten erbjudas bästa 

möjliga vård. Utbytet av information mellan sjuksköterskor och patienter fick vården att hela 

tiden fortsätta att utvecklas och arbeta mot det gemensamma målet. Detta styrks av Eriksson 

(1994) som menar att en gemenskap uppstår mellan sjuksköterskor och patienter med det 

gemensamma intresset att patienten ska få hjälp att lindra sitt lidande. Ytterligare visade 

resultatet att sjuksköterskor ansåg omvårdnadsdokumentation som ett viktigt moment för 

patientens tillfrisknande. Genom kontinuerlig dokumentation av patientens omvårdnad 

skapades möjligheter till fördjupning och förståelse kring patienten och vården som bedrevs. 

Eriksson (2002) styrker detta eftersom hon anser att patientens helhet består av kropp, själ 

och ande och det är sjuksköterskors uppgift att vårda patienten utifrån ett helhetsperspektiv. 

Vidare visade resultatet att fördjupningen och förståelsen kring patienten bidrog till ökad 

möjlighet till reflektion. Denna reflektion som skedde över patientens beteende, problem och 

behov ansågs vara väldigt betydelsefull och även ett viktigt redskap för att höja kvaliteten på 

vården. Eriksson (2014) menar att genom att arbeta efter vårdprocessens olika steg vid 

omvårdnadens utförande blir omvårdnadsbehovet hos patienten tydliga för alla inblandade 

kring patientens vård. Resultatet visade även att sjuksköterskor kunde med stöd av 

omvårdnadsdokumentationen automatiskt utvärdera effekterna av den vård som tidigare 

dokumenterats och kunde så sätt hela tiden följa upp patientens mål med vården som 

bedrevs. Ett holistiskt synsätt uppstod av patienten eftersom helhetssynen av hur varje 

enskild patient mådde blev urskiljbart. 

I resultatet framkom det att dubbeldokumentation kunde vara en bidragande faktor till att 

omvårdnadsdokumentationen kunde uppfattas som otydlig. Ofta berodde det på att 

osäkerhet uppstod över att inte ha dokumenterat tillräckligt mycket eller tillräckligt tydligt 

om patienten. Eriksson (1996) hävdar att i en fullgod omvårdnadsdokumentation ska 

patientens tankar och önskemål kring hur de önskar att vården bedrivs avspeglas. 

Omvårdnadsdokumentationen syfte är att synliggöra och sätta ord på händelser som har 

utspelats under patientens vårdvistelser (Björvell, 2011). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) 

har varje patient rätt till att begära ut och läsa den egna journalen, vilket sätter press och krav 

på en korrekt utförd och begriplig omvårdnadsdokumentation. Samtidigt visade resultatet att 

sjuksköterskor upplevde att det fanns för mycket överflödig information som inte hade 
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betydelse för vårdtillfället, som tog plats i patienternas journal. Däremot är det 

sjuksköterskors ansvar att omvårdnadsdokumentationen är saklig och innehåller relevant 

information om patientens tillstånd och behandling (Jakobsson & Wann-Hansson, 2013). 

Omvårdnadsdokumentationen används idag till att förbättra kommunikationen mellan 

vårdpersonal, synliggöra omvårdnadsarbetet samt öka patientsäkerheten (Ehnfors m.fl., 

2000). Trots detta visade resultatet att det uppstod problem sjuksköterskor emellan då 

svårigheter att tolka andras anteckningar framkom. Det gjorde det svårt att göra en korrekt 

bedömning av patienten då osäkerheten kring huruvida informationen var baserad på 

patientens upplevelser eller sjuksköterskors egna tolkning uppstod. Däremot hävdar 

Wiklund (2003) att omvårdnadsdokumentation ska vara objektiv, och grunda sig utifrån 

vårdarens observationer där personliga tolkningar ej får förekomma. 

Resultatet visade att omvårdnadsdokumentation ansågs som en självklar del i 

sjuksköterskors yrke och vardag. Trots detta upplevde flera av dem att de inte besatt 

tillräckligt med kunskap inom omvårdnadsdokumentation och att det påverkade 

omvårdnadsdokumentationen negativt. Denna brist på kunskap framstod tydligt och var ett 

återkommande problem. I Sverige är sjuksköterskeyrket sedan 1958 ett legitimerat yrke och 

kräver formell kompetens som styrks av en yrkeslegitimation för att få utföra yrket 

(Jacobsson & Lützen, 2014). Svenska sjuksköterskor har även en akademisk utbildning som 

bygger på teoretisk kunskap inom omvårdnadsämnet baserad på vetenskap och beprövad 

erfarenhet (Dahlborg-Lyckhage, 2014). Trots detta visade resultatet på brister inom 

sjuksköterskors utbildning och kompetens inom omvårdnadsdokumentation. I 

Patientdatalagen (SFS, 2008:355) regleras sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation och 

skyldigheter att dokumentera beskrivs ingående. Trots detta upplevde sjuksköterskor att de i 

och med den upplevda kunskapsbristen blev tvungna att vända sig till kollegor för råd och 

hjälp kring hur omvårdnadsdokumentationen skulle utföras. Ett annat problem som uppstod 

var att en del sjuksköterskor inte ansåg omvårdnadsdokumentationen som en legitim del av 

arbetsuppgifterna. Det bidrog till att dokumentationen upplevdes som bristfällig eller uteblev 

helt. Däremot hävdar Svensk sjuksköterskeförening (2017) att allt omvårdnadsarbete som 

bedrivs ska grundas på evidensbaserad vård och vetenskap. Vidare framgick det i resultatet 

att sjuksköterskor ansåg att genom mer kännedom inom ämnet, kunde det bidra till att alla 

inom professionen förstår syftet med omvårdnadsdokumentation. Även önskemål om ett 

större stöd från administrativ personal, mentorskap samt regelbundna seminarier gällande 

omvårdnadsdokumentation var efterfrågat. Förhoppningar om att ansvariga chefer skulle 

tillåta tid till vidareutbildning framgick även. Det styrks av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30) som tillstyrker att verksamheter inom hälso- och sjukvård kontinuerligt bör 

utvecklas inom patientsäkerhet. Det styrks även av Parandeh m.fl. (2015) som menar att 

yrkeserfarenheten som sjuksköterskor får, har en betydande roll för vidareutvecklingen av 

professionen. 

Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg att omvårdnadsdokumentationen tog upp för 

mycket tid, som de hellre hade önskat att få spendera tillsammans med patienten. Forskning 

visar att sjuksköterskor dagligen spenderar mellan 31–37 % av arbetstiden på att föra 

omvårdnadsdokumentation (Keenan m.fl., 2012). Vidare visade resultatet att sjuksköterskor 

upplevde även att de behövde minska på tiden som dagligen var avsatt till 

omvårdnadsdokumentation eftersom patientens omvårdnad krävde mer tid. Det medförde 
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att sjuksköterskor upplevde tidspress när de skulle omvårdnadsdokumentera, och dessutom 

hade svårt att leverera en omfattande och relevant information om patienten. Tidsbristen vid 

omvårdnadsdokumentation skylldes också på hög arbetsbelastning och personalbrist vilket 

bidrog till att dokumentationen blev otillräcklig eller uteblev. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska det finnas tillräckligt med personal för att kunna tillämpa 

fullständig och god vård, vilket resultatet tydde på saknades. Samtidigt hävdar Eriksson 

(2014) att patientens behov, begär och problem tydligt ska framkomma i den vårdande 

relationen vilket resultatet visade inte alltid var möjligt då sjuksköterskor var tvungna att 

kämpa mot tiden. Eriksson (2014) menar att den vårdande relationen inte går att forcera 

fram utan är något som uppstår med tiden och ömsesidig respekt och tillit. Samtidigt visade 

resultatet att sjuksköterskor upplevde att det fanns allt för mycket information i patientens 

journal som saknade mening för den pågående vården. Detta resulterade i att det ansågs som 

alltför tidskrävande att läsa igenom patientens journal. Däremot fanns en medvetenhet och 

en önskan bland sjuksköterskor om att ha möjlighet att själva lägga ner mer tid på att utföra 

omvårdnadsdokumentation, utifrån dess stora betydelse för patienten.  

6.2 Metoddiskussion 

I detta examensarbete har en litteraturstudie med kvalitativ ansats använts enligt Evans 

(2002) beskrivande syntes. Skribenterna enades tidigt om att detta examensarbete skulle 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av att omvårdnadsdokumentera, och beslutet fattades 

att endast kvalitativa artiklar skulle utgöra examensarbetets resultat. Detta utifrån att 

kvalitativa studier främst inriktas mot att beskriva människors upplevelser (Friberg, 2012). 

Genom att välja Evans (2002) beskrivande syntes ansåg skribenterna att det skapades 

möjligheter och utrymme för en fördjupad förståelse av sjuksköterskors upplevelser av att 

omvårdnadsdokumentera. Skribenterna uteslöt att göra en empirisk studie på grund av 

tidsbrist, då kursen som examensarbetet tillhör endast pågick under tio veckor. Även 

forskning med kvantitativ ansats exkluderades då detta inte hade svarat an på studiens syfte 

om att beskriva sjuksköterskors upplevelser. 

Inledningsvis utfördes en litteratursökning för att säkerhetsställa att det fanns tillräckligt 

med kvalitativa artiklar inom det ämne som avsågs att studeras. Val av sökord diskuterades 

skribenterna emellan, och sökord som kändes övergripande valdes ut. Utöver sökord, hade 

skribenterna som strävan om att presentera ett så aktuellt resultat som möjligt. Inklusions- 

och exklusionskriterier kunde därför användas som stöd för att avgränsa litteratursökningen 

(Friberg, 2012). Utifrån utvalda inklusionskriterier samt sökord kunde litteratursökningen 

påbörjas. Initialt söktes artiklar inom en femårsperiod, som sedan utvidgades till en 

tioårsperiod. Trots detta ansåg skribenterna att sökningen gav för få träffar som kunde ge 

svar på syftet. Sökningen utvidgades ytterligare men i mindre omfång än tidigare. Istället för 

att vidga sökningen med fem år i taget, valdes nu två år i taget. Skribenterna gjorde 

bedömningen att de kunde hitta tillräckligt med artiklar som fortfarande kunde anses som 

aktuella inom en tolvårsperiod och samtidigt svara an på examensarbetets syfte. 

Gemensamma sökord som användes i både CINAHL Plus och Pubmed som till exempel 

”Nursing documentation AND Qualitative” resulterade i flest träffar. Samtliga sökträffar har 
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gåtts igenom, men endast de artiklar med en rubrik och abstract som ansågs svara på 

examensarbetets syfte har blivit lästa i sin helhet. Totalt har 43 artiklar lästs i sin helhet, men 

endast tio ansågs klara inklusionskriterierna samt svara an på syftet till examensarbetet. Ett 

exklusionskriterie har varit omvårdnadsdokumentation som ej utförs elektronisk, där en del 

artiklar som skribenterna läst i sin helhet föll bort. De tio utvalda artiklarna fick genomgå 

Fribergs (2012) kvalitetsgranskning. Genom att kvalitetsgranska enligt Fribergs (2012) 

granskningsmetod av kvalitativa artiklar kunde det kontrolleras att de vetenskapliga 

artiklarna höll en tillräckligt hög kvalité för att inkluderas i examensarbetet. Ingen artikel 

som genomgick kvalitetsgranskningen lyckades få den högsta poängen, men alla artiklar 

hamnade inom benämningen som av hög kvalitet. En svaghet med detta examensarbete kan 

vara skribenternas egna subjektiva förmåga och bristande erfarenhet av att granska och kan 

ha påverkat hur poängen enligt Fribergs (2012) kvalitetsgranskning delades ut.  

Polit och Beck (2012) beskrev att ett arbetes trovärdighet är ett värde av hur sanningsenlig 

studien är utifrån den data som har använts och utifrån de tolkningar som har gjort. I detta 

examensarbete valdes Evans (2002) beskrivande syntes för att minska risken för egna 

tolkningar. Polit och Beck (2012) beskrev vidare att ett arbetes trovärdighet stärks om 

datainsamling och analys är tydligt och noga skildrat. Det har skribenterna eftersträvat under 

metodavsnittet och upplevs som en styrka med arbetet att varje steg enligt Evans (2002) 

beskrivande syntes finns förklarade. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) hävdade att 

trovärdigheten stärks, om det går att upprepa studien utifrån likadana förutsättningar och 

som skulle ge samma resultat. Det anser skribenterna är möjligt med detta examensarbete. 

Vidare redogjorde Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att studiens överförbarhet 

beskrev i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras till andra grupper eller 

sammanhang. Detta examensarbete har riktats mot till sjuksköterskor då de är den enda 

professionen som för just omvårdnadsdokumentation. Skribenterna erkänner svårigheter att 

överföra examensarbetets resultat till andra professioner än sjuksköterskor eller 

sjuksköterskestudenter. Polit och Beck (2012) uppgav det som författarens ansvar, vid 

överförbarhet, att möjliggöra applicering i andra sammanhang genom att presentera 

tillräckligt beskrivande och djupgående data i studien. I detta examensarbete har det därför 

funnits en strävan att studiens urval, datainsamling och dataanalys ska vara tydlig. Giltighet 

bekrevs som ett mått på att studien mätte det som ämnades att mätas (Polit & Beck, 2012). 

Giltigheten ökar om det finns tydliga tillvägagångssätt vid val av deltagare i studien, samt när 

citat från artiklar finns presenterade i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Angående examensarbetes giltighet, anser skribenterna att arbetet lever upp till det som 

förväntas att mätas i den och presenterar ett sanningsenligt resultat med många citat, tydligt 

kopplat till examensarbetets syfte. Alla artiklar som utgör resultatet är bearbetat material där 

inklusions- och exklusionskriterier varit noga utvalda, vilket har bidragit till ökad giltighet då 

de funnits en strategi vid urval av artiklar som skulle utgöra resultatet. Däremot utfördes inga 

exklusionskriterier om hur länge sjuksköterskor hade arbetat, vilket kan ha påverkat 

tillförlitligheten i resultatet utifrån hur bekväma och vana de upplever sig i yrkesrollen. 

Samtidigt vill skribenterna hävda att det samtidigt kan visa på en bredd att sjuksköterskor i 

alla åldrar med olika arbetslivserfarenheter har deltagit. Gällande kön är det flest kvinnor 

som har intervjuats i de vetenskapliga artiklar som har granskats, men syftet har varit att 

examensarbetet ska vara könsneutralt. Vidare kan resultatet ha påverkats utifrån att artiklar 
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äldre än tolv år exkluderades, men detta för att kunna ange ett så aktuellt resultat som 

möjligt. De utvalda vetenskapliga artiklarna som har granskats har inte endast sitt ursprung 

från Sverige utan också från Frankrike, Storbritannien, Jamaica, Finland, Australien, USA 

och Taiwan. Detta för att visa på en bred och gemensam upplevelse av sjuksköterskors 

omvårdnadsdokumentation världen över. Skribenterna har under examensarbetets gång 

varit medvetna om och haft i åtanke att lagar och regler skiljer sig åt för sjuksköterskor 

världen över, och dessa olika förhållningssätt beroende på vilket land sjuksköterskor arbetar i 

kan ha påverkat resultatet. Däremot samlas alla länder som finns presenterade i 

examensarbetets resultat, under ICN:s etiska kod som vägleder sjuksköterskor till ett 

gemensamt förhållningssätt världen över, helt oberoende av nationella lagar. 

Examensarbetets resultat kan således ha sett annorlunda ut om den vetenskapliga 

forskningen endast varit utförd i Sverige, men så många kvalitativa, vetenskapliga artiklar 

fanns ännu inte att tillgå inom den ämnet som avsågs att studeras. Resultatet kan också ha 

sett annorlunda ut om både kvalitativa och kvantitativa artiklar hade använts. Skribenterna 

gjorde däremot ett medvetet val att endast använda kvalitativa, då en tydlig strävan var att 

beskriva det sjuksköterskor upplevde. 

Polit och Beck (2012) redogjorde att en kvalitativ forskning ska sträva efter att uppnå ett 

resultat som inger förtroende. Det har varit skribenternas tydliga mål genom hela 

examensarbetet. Däremot vill de även erkänna svagheten i att ingen av dem någonsin har 

skrivit ett examensarbete tidigare. Samtidigt anser skribenterna att de har varit en styrka att 

skriva i par. Under hela examensarbetets gång har det dagligen funnits tid för reflektion och 

diskussion vid varje moment, som lett till att examensarbetet hela tiden ifrågasatts för 

fortsatt utveckling. 

6.3 Etikdiskussion 

I examensarbetets resultat har alla vetenskapliga artiklar varit peer-reviewed. Detta utifrån 

att Codex (2017a) understryker att vetenskaplig forskning ska vara granskad och godkänd av 

forskningssamhället för att få benämnas som vetenskaplig. I resultatet presenteras citat på 

originalspråket engelska från varje vald artikel för att dels undvika en förändring av citatets 

innebörd och betydelse samt dels för att höja trovärdigheten av det resultat som har 

presenterats. Varje citat som använts refereras till författare vars studie som citatet kommer 

ifrån, vilket styrker att det inte utgör ett etiskt problem. Refererande kan uppfattas som något 

subjektivt och hur det refereras till källor är en forskningsetisk fråga (Eriksson, 2009). 

Referenshantering har skett enligt APA-manualen och inga sekundärkällor har använts i 

resultatet. Detta för att undvika att göra det som ska anses som oetiskt och otillåtet som att 

stjäla, plagiera, förvränga eller förfalska vetenskaplig data (Codex, 2017b). Polit och Beck 

(2012) poängterar vikten av insikt om den egna förförståelsen. Författarnas tidigare 

yrkeserfarenheter har bidragit till att enkelt kunna leva sig in i sjuksköterskors situation 

gällande omvårdnadsdokumentation. Däremot har skribenterna genom reflektion med 

varandra över denna etiska aspekt, försökt att tagit hänsyn och varit medvetna om den egna 

förförståelsen genom hela arbetet. Skribenterna anser inte att det förekommit etiska problem 

i examensarbetet då endast redan vetenskapligt granskade artiklar har använts. Sandman 



24 

och Kjellström (2016) skriver att ett av kraven för att bedriva en etisk korrekt studie att målet 

med resultatet är att det ska leda fram till värdefull kunskap, inriktat på att förbättra för 

andra människor. Detta har varit ett ledord i under examensarbetet. 

7 SLUTSATS 

Sjuksköterskors upplevelser av omvårdnadsdokumentation är många, men gemensam är 

uppfattningen om att den är viktig. Omvårdnadsdokumentation beskrivs som ett 

betydelsefullt hjälpmedel för att kunna vårda patienten utifrån ett helhetsperspektiv 

tillsammans med andra professioner. Den bidrar också till att dagligen upprätthålla 

patientsäkerheten och minska risken för vårdskador. Sjuksköterskor upplever däremot ofta 

att de inte har tid till att omvårdnadsdokumentera, och omvårdnadsdokumentationen 

prioriteras ned till fördel för att istället att vara med patienten. Samtidigt är otydlig eller 

utebliven omvårdnadsdokumentation en av de vanligaste anledningarna till att patienter 

skadas inom vården. Vidareutbildning och mentorskap inom omvårdnadsdokumentation 

saknas och förhoppningar finns till att ansvariga chefer för verksamheter inom hälso- och 

sjukvård ska ge sjuksköterskor mer tid och utbildning till omvårdnadsdokumentation. Det 

förslaget är inte bara viktigt för att förbättra omvårdnadsdokumentationen utifrån ett 

patientsäkerhetsperspektiv, utan också för att sjuksköterskor ska få möjlighet att lära sig 

dokumentera utifrån vad som förväntas av dem genom lagar, regler, riktlinjer och andra, 

förutbestämda krav. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Under examensarbetets gång har nya ideér och förslag kring fortsatt forskning väckts hos 

författarna. Redan vid litteratursökningen upptäcktes det att de flesta studier som utförts 

gällande sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation är av kvantitativ ansats. Det skulle 

därför vara av intresse och av stor vikt för vidare forskning inom fenomenet att fler 

kvalitativa studier utfördes utifrån sjuksköterskors syn på omvårdnadsdokumentationen. 

Vidare efterfrågas även kvalitativa studier utifrån hur sjuksköterskor väljer att prioritera 

omvårdnadsdokumentation i vardagen och en beskrivning av hur mycket tid de själva anser 

att de lägger på att dokumentera. Däremot hade en kvantitativ studie som mäter hur 

sjuksköterskor fördelar tiden mellan de dagliga arbetssysslorna varit mycket intressant att få 

ta del av. Avslutningsvis rekommenderas kvalitativ forskning utifrån hur 

sjuksköterskestudenter upplever lärande av omvårdnadsdokumentation. Även hur 

vidareutbildning inom omvårdnadsdokumentation för redan legitimerade sjuksköterskor 

bedrivs och upplevs kan anses som relevant för vidare forskning. 
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BILAGA A: ARTIKELMATRIS  

FÖRFAT

TARE, 

ÅRTAL, 

TIDSSKR

IFT, 

LAND 

TITEL SYFTE METOD  RESULTAT 

Axelsson, 

L., 

Björvell, 

C., 

Mattiasson

, A-C., & 

Randers, I. 

(2006). 

Journal of 

clinical 

nursing. 

Sverige. 

Swedish 

Registere

d Nurses’ 

incentives 

to use 

nursing 

diagnoses 

in clinical 

practice 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

motiv att använda 

sig utav 

omvårdnadsdiagno

ser i 

omvårdnadsdokum

entationen. 

En kvalitativ ansats 

med deskriptiv metod 

användes. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 12 

sjuksköterskor 

utfördes.  

Sjuksköterskorna 

ansåg att 

användandet av 

omvårdnadsdiagno

ser i 

omvårdnadsdokum

entationen bidrog 

till att förtydliga 

patienternas 

behov. 

Blake-

Mowatt, 

C., Lindo, 

JL, 

Bennet, J. 

(2013). 

Internatio

nal 

nursing 

review. 

Jamaica. 

Evaluatio

n of 

registered 

nurses' 

knowledg

e and 

practice 

of 

document

ation at a 

Jamaican 

hospital. 

Jämföra hur 

sjuksköterskor 

omvårdnadsdokum

enterar. 

En kvalitativ ansats 

med tvärsnittsstudie 

användes. 

Inspelningar från 

omvårdsdokumentatio

ner samt fokusgrupper 

med 12 sjuksköterskor 

från tre olika 

avdelningar på ett 

sjukhus deltog.  

De flesta 

sjuksköterskor 

följer riktlinjer om 

hur det ska 

dokumenteras. När 

dokumentationen 

fallerar beror det 

på hög 

arbetsbelastning 

och personalbrist. 

Sjuksköterskorna i 

studien menar att 

de kunde ha 

dokumenterat 

bättre om de fanns 

mer bemanning, 

mer handledning 

och fler 

vidareutbildningsti

llfällen. 

Braaf, S., 

Riley, R. 

and 

Failures 

in 

communi

Att undersökas 

sjuksköterskors 

upplevelser av hur 

En kvalitativ ansats 

med tematisk 

innehållsanalys 

Kommunikationsfe

l uppstod p.g.a. 

dokumentation av 
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Manias, E. 

(2015). 

Journal of 

clinical 

nursing. 

Australien. 

cation 

through 

document

s and 

document

ation 

across the 

periopera

tive 

pathway. 

kommunikationsfel 

uppstår både i 

kommunikation 

och 

omvårdnadsdokum

entation. 

användes. Data 

genererades genom 

350 timmars 

observation av 66 

sjuksköterskors 

omvårdnadsdokument

ationsarbete. 19 

sjuksköterskor deltog i 

fokusgrupper och 

halvstrukturerade 

intervjuer.  

dålig kvalité och 

dålig tillgång till 

information. 

Charalamb

ous, L., & 

Goldberg, 

S. (2016). 

Journal Of 

Research 

In 

Nursing, 

21(8). 

Storbritan

nien.  

Gaps, 

mishaps 

and 

overlaps’. 

Nursing 

document

ation: 

How does 

it affect 

care? 

Att förstå 

sjuksköterskors 

attityder till 

omvårdnadsdokum

entation. 

En kvalitativ ansats 

med tematisk 

innehållsanalys 

användes. 

Halvstrukturerade 

djupgående intervjuer 

med 8 legitimerade 

sjuksköterskor vid ett 

akutsjukhus utfördes.  

Dokumentation är 

avgörande för att 

säkerställa 

kommunikation av 

god kvalité. 

Chi-Ping, 

C., Ting-

Ting, L., 

Chia-Hui, 

L., & Mills, 

M. E. 

(2016). 

Computers

, 

Informatic

s, Nursing, 

34(4). 

Taiwan.  

Nurses' 

Experienc

es of an 

Initial 

and 

Reimple

mented 

Electronic 

Health 

Record 

Use. 

Utforska 

adoptionsprocessen 

i 

omvårdnadsdokum

entation vid 

övergång till 

elektronisk 

patientjournal.  

En kvalitativ ansats 

med deskriptiv metod 

användes. 

Fokusgrupper och 

intervjuer i två delar 

med 26 respektive 29 

sjuksköterskor, där 

alla deltagande var 

kvinnor.  

Resultatet visade 

att användarvänlig 

design och support 

skulle underlätta 

adoptionsprocesse

n.  

Laitinen 

H., 

Kaunonen 

M., Åstedt-

Kurki P. 

(2010). 

Journal of 

clinical 

Patient-

focused 

nursing 

document

ation 

expressed 

by nurses. 

Undersöka vilka 

uttryck 

sjuksköterskor 

använder när de 

dokumenterar 

patientfokuserad 

omvårdnad i 

elektroniska 

En kvalitativ ansats 

med induktiv metod 

användes. 40 stycken 

elektroniska 

patientjournaler 

analyserades med 

tanke på hur vida 

sjuksköterskors 

Tre kategorier 

uppstod av 

uppgifterna: 

Patientens röst: 

Patienten har 

uttryckt tankar, 

som skrivs av 

sjuksköterskan. 
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nursing. 

Finland. 

dokumentationsreg

ister. 

skriftliga uttryck 

speglade ett 

patientfokuserat 

synsätt.  

Sjuksköterskans 

syn: 

Sjuksköterskan 

redovisar 

patientens egna 

tankar, tillstånd 

eller situation och 

ömsesidig syn på 

patient-

sjuksköterskans 

relation: 

dokumentationen 

beskriver patient-

sjuksköterskans 

relation. 

Lee, T-T. 

(2005) 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

15. 

Taiwan. 

Nurses’ 

perceptio

ns of their 

document

ation 

experienc

es in a 

computeri

zed 

nursing 

care 

planning 

system. 

 

Att undersöka hur 

design av innehållet 

av en datoriserad 

vårdplan påverkar 

hur sjuksköterskor 

uppfattar 

erfarenheten av 

dokumentation, 

speciellt i 

vårdplaner. 

 

En kvalitativ ansats 

med deskriptiv metod 

användes. Djupgående 

intervjuer utfördes 

med 20 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor 

betraktar i 

allmänhet 

innehållet i den 

datoriserade 

omvårdnadens 

planeringssystem 

som referens för att 

hjälpa minnet, ett 

lärande verktyg för 

patientvård och ett 

hjälpande verktyg 

att tillämpa vid 

behov av ändring i 

vårdplanens 

innehåll.  

 

Michel, L., 

Waelli, M., 

Allen, D., 

& 

Minvielle, 

E. (2017). 

Journal Of 

Advanced 

Nursing, 

73(9). 

The 

content 

and 

meaning 

of 

administr

ative 

work: a 

qualitativ

e study of 

nursing 

Att undersöka 

innehållet och 

betydelsen av 

sjuksköterskors 

administrativa 

arbete.  

En kvalitativ ansats 

med empirisk analys 

användes. Grundades 

på 254 observationer 

av sjuksköterskor samt 

djupgående intervjuer 

av 27 sjuksköterskor.  

Dokumentation 

och organisatorisk 

aktivitet är en 

viktig del av 

vården.  
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Frankrike.  practices. 

Samaras, 

E. A., Real, 

S. D., 

Curtis, A. 

M., & 

Meunier, 

T. S. 

(2012). 

Work, 41. 

USA. 

Recognizi

ng nurse 

stakehold

er 

dissonanc

e as a 

critical 

determina

nt of 

patient 

safety in 

new 

healthcar

e 

informati

on 

technolog

ies. 

Synliggöra exempel 

av disharmoni av 

sjuksköterskors 

nyckelroll i och 

med 

omvårdnadsdokum

entation och dess 

påverkan på 

patientsäkerhet.  

En kvalitativ ansats 

med konceptet 

stakeholder 

dissonance som 

ramverk med 

efterföljande formell 

konceptanalys 

användes. Tre 

fallstudier har 

studerats på tre olika 

avdelningar och 

sjukhus.  

Om sjuksköterskor 

upplever 

disharmoni i 

sjuksköterskerollen 

kan det ha direkt 

påverkan på 

patientsäkerheten.  

Stevenson 

J.E. & 

Nilsson G. 

(2012). 

Journal of 

advanced 

nursing. 

Sverige. 

Nurses’ 

perceptio

ns of an 

electronic 

patient 

record 

from a 

patient 

safety 

perspectiv

e: a 

qualitativ

e study. 

Utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

använda 

elektronisk 

patientjournal. 

En kvalitativ ansats 

med innehållsanalys 

användes. 

Fokusgruppsintervjuer 

med 21 legitimerade 

sjuksköterskor 

utfördes. 

Sjuksköterskorna 

upplevde att den 

elektroniska 

patientjournalen 

inte stödde 

omvårdnadspraxis 

när de behövde 

dokumentera viktig 

information om 

patienter, så 

exempelvis 

vitalparametrar. 
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BILAGA B: SÖKMATRIS  

DATABAS SÖKORD URVAL ANTAL 

TRÄFFAR 

ANTAL 

LÄSTA I 

FULL 

TEXT 

ANTAL 
VALDA 

Cinahl Plus Nursing documentation 

AND qualitative 

Peer-reviewed, 

2006-2018, 

Engelska 

360 stycken 15 stycken 4 
stycken 

Cinahl Plus  swedish AND nurses AND 

diagnosis AND clinical 

practice 

Peer-reviewed, 

2006-2018, 

Engelska 

30 stycken 3 stycken 1 
stycken 

Cinahl Plus Nurses AND perceptions 

AND documentation 

AND experiences AND 

Peer-reviewed, 

2006-2018, 

Engelska 

43 stycken 5 stycken 1 
stycken 

Cinahl Plus Nursing AND patient 

safety AND health 

informatics 

Peer-reviewed, 

2006-2018, 

Engelska 

139 stycken 7 stycken 1 
stycken 

PubMed Nursing documentation 

AND qualitative 

Full text, 

2008-2018 

319 stycken 13 stycken 3 
stycken 

 

 

 

 



 

 

BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING  

Nedan följer den kvalitetsgranskning för kvalitativa artiklar som har utförts enligt Friberg 

(2012). Vid varje kvalitetsgranskning har fjorton frågor ställts, och författarna har valt att 

poängsätta dessa utifrån svaren som framkom.  

Frågorna löd:  

1. Finns det ett begripligt problemområde formulerat?  

2. Är syftet klart formulerat?  

3. Är metoden väl beskriven?  

4. Är undersökningspersonerna tydligt skildrade? 

5. Finns det utförligt beskriven dataanalys?  

6. Svarar resultatet på syftet? 

7. Har författarna själva tolkat studiens resultat? 

8. Argumenterar studiens författare för resultatet?  

9. För författarna etiska resonemang? 

10. Finns det en metoddiskussion i studien? 

11. Föreligger teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

12. Finns det en återkoppling till teoretiska antaganden? 

13. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter samman? 

14. Har data i studien analyserats väl? 

Författarnas poängsättning vid varje svar: 

Ja = 1 poäng. 

Ja, men svagt = 0,5 poäng. 

Nej = 0 poäng.  

Kvalitet: Låg = 0 – 4 poäng. Medel = 5 – 9 poäng. Hög = 10 – 14 poäng. 

Titel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kvalitét 
Evaluation of 
registered nurses' 
knowledge and 
practice of 
documentation at a 
Jamaican hospital. 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12 

Swedish registered 
nurses ́ incentives 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 



 

 

to use nursing 
diagnosis in clinical 
practice 
Patient-focused 
nursing 
documentation 
expressed by 
nurses 

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 13 

Nurses’ perceptions 
of an electronic 
patient record from 
a patient safety 
perspective: a 
qualitative study 

1 1 1 1 1 1 0 0,5 1 0 1 1 1 1 11,5 

The content and 
meaning of 
administrative 
work: a qualitative 
study of nursing 
practices. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 12,5 

Gaps, mishaps and 
overlaps’. Nursing 
documentation: 
How does it affect 
care? 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 10 

Failures in 
communication 
through documents 
and documentation 
across the 
perioperative 
pathway 

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0 1 1 1 1 12 

Nurses experience 
of an initial 
reimplemented 
electronic health 
use. 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12 

Nurses’ perceptions 
of their 
documentation 
experiences in a 
computerized 
nursing care 
planning system. 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12 

Recognizing nurse 
stakeholder 
dissonance as a 
critical 
determinant of 
patient safety in 
new healthcare 
information 
technologies 

1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 11 
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