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Sammanfattning 
Bakgrund: Årligen drabbas cirka 100 000 patienter i Sverige av vårdskador på 
grund av otillräcklig dokumentation. Bristande kommunikation mellan vårdpersonal 
är en av huvudfaktorerna för vårdskador. Med anledning av detta syftar denna 
litteraturöversikt till att belysa sjuksköterskans erfarenheter och attityder gentemot 
omvårdnadsdokumentation. 
 
Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av 
omvårdnadsdokumentation. 
 
Metod: En litteraturöversikt med kvalitativa artiklar och induktiv ansats. 
 
Resultat: Tidskrävande och svårhanterligt datasystem med bristfällig utbildning av 
de nya systemen samt stora krav från samhället gjorde det svårt att dokumentera. 
Trots att sjuksköterskorna ansåg att det var tidskrävande förstod de vikten av en 
fullständig dokumentation och patientsäkerheten den ger. Sjuksköterskorna ansåg 
däremot att bristen på stöd från organisationen försvårade deras möjligheter till en 
fullständig dokumentation.  
 
Slutsats: Mer forskning fokuserad på väsentligheten av ökat stöd vid utbildning när 
det gäller införandet av ett nytt system eller lära sig det elektroniska 
dokumentationssystemet från grunden behövs. Att tillåta sjuksköterskor att få mer 
individanpassad hjälp när det gäller vidareutbildningen, skulle kunna ha en positiv 
inverka mot en mer professionell och regelrätt dokumentation.  
 
Nyckelord: Dokumentationssystem, informatik, patientsäkerhet, sjuksköterska, 
utbildning. 
 
 
  



 

 
 

What is not documented has not happened… 
A literature review of nurses' perspective of the nursing documentation. 

 
Abstract  
Background: Each year approximately 100,000 patients in Sweden suffer from 
healthcare injuries due to the insufficiency of documentation. Lack of communication 
between healthcare staff is one of the main factors for healthcare injuries. In view of 
this, this literature review aims at highlighting the nurse's experiences and attitudes 
towards nursing documentation. 
 
Aim: The aim was to highlight nurses' experiences of nursing documentation. 
 
Method: A literature review with qualitative articles and inductive approach. 
 
Results: Time consuming and difficult to manage computer systems with 
inadequate training of the new systems and large demand from the community made 
it difficult to document. Although the nurses felt that it was time-consuming, they 
understood the importance of a complete documentation because of the patient 
safety it provides. Nurses on the other hand, consider that the lack of support from 
the organization made it difficult for them to complete documentation. 
 
Conclusion: More research focusing on the essentials of increased supports when 
implementation of a new system or learn the electronic health system from scratch is 
needed. To allow nurses to receive more personalized assistance with regard to 
further education, could have a positive impact on a more professionally and accurate 
documentation. 
 
Keywords: Documentation system, education, informatics, nurse, patient safety. 
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Inledning 

I Sverige får årligen drygt 100 000 patienter vårdskador som ger förlängd vårdtid och 
ökat lidande som kostar samhället ca 7 miljarder (Sveriges Kommuner och Landsting 
[SKL], 2016). De mest frekventa och indirekta faktorerna till dessa vårdskador är 
bristande kommunikation och dokumentation emellan hälso- och sjukvårdspersonal 
på grund av otillräckligheten på vårdplatsen, underbemanning samt oerfaren 
personal i en stressad arbetsmiljö (SKL, 2017). En tidigare studie visade på att 
kommunikations- och informationsöverföringen brister och att detta drabbade såväl 
patienten som personalen (Kent & Morrow, 2014). Därav inkom en del kritik kopplat 
till kommunikationen mellan olika vårdpersonal, patient-vårdpersonal och även 
klagomål på journalföringen. Med anledning av detta är en tydlig journal av vikt för 
att upprätthålla god vård och hantera den kritik som inkommer (Kent & Morrow, 
2014). I en annan studie visade det sig att efter införandet av ett hjälpmedel för 
informationsöverföring så minskade vårdskador och oväntade dödsfall signifikant 
(De Meester, Verspuy, Monsieurs & Van Bogaert, 2013).  Utifrån denna information 
var det intressant att undersöka vad sjuksköterskan, som har ett stort ansvar i 
dokumentationen, har för erfarenheter. 
 

Bakgrund 

Dokumentation och informatik 

Informatik är en kombination av data-, informations- och omvårdnadsvetenskap som 
är utformad att stödja sjuksköterskan med hanteringen och tillgången av 
dokumentationen (Staggers & Thompson, 2002; Warren, 2013). De syftar till att 
sjuksköterskan ska klara av att dokumentera personcentrerat och utifrån de mallar 
och ramar som finns. Sjuksköterskan ska använda rätt termer och begrepp samt 
implementera säker kommunikation- och informationsöverföring under hela 
vårdprocessen. Detta kan ske muntligt, i skriftliga informationsblad och genom 
patientjournalen (EFN, 2015). Den synliggör patientdata på ett strukturerat sätt som 
ger ett kliniskt stöd i beslutsfattandet och fungerar som ett kommunikationsverktyg 
för hela sjukvård samt förbättrar patientsäkerheten och framtidens forskning 
(Warren, 2013). Sjukvårdsinformationen har allt mer förts in i ett elektroniskt 
journalsystem dock återstår utbildningen för yrkesutövarna som ska använda detta 
verktyg. Informatiken blir allt mer ledande beträffande problemen inom omvårdnad 
på grund av en snabb datautveckling (Hussey & Kennedy, 2016; Warren, 2013). Det 
anses grundläggande för sjuksköterskorna att ha goda datorkunskaper och kunna 
hantera en dator för att behärska informatiken. Att ha förmågan att hantera 
patientens sjukhistorik, data och önskemål i det elektroniska journalsystemet utgör 
grunden för att kunna bedriva personcentrerad omvårdnad (Warren, 2013). Kravet 
på sjuksköterskorna ökar och de förväntas kunna ge god och säker vård i en miljö 
som alltmer blir tekniskt avancerad. Den sjuksköterskan som bemästrar denna teknik 
kan nyttja det till sin fördel och skapa ett bättre samspel med patienten medan de 
sjuksköterskor som inte lyckas ta till sig den nya tekniken kommer halka efter. 
Sjukvårdens dokumentationssystem är under ständig utveckling och 
sjuksköterskorna bör uppmuntras samarbeta med utvecklare för utformningen och 
förbättringen av ett mer strukturerat samt enhetligt dokumentationssystem, vilket 
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skulle öka förståelsen för omvårdnadsdokumentationen (Wang et al., 2011; Warren, 
2013). 
  

Skyldigheten att föra omvårdnadsdokumentation  

Omvårdnadsdokumentationen är en viktig del av sjuksköterskans arbetsuppgifter då 
personen med legitimation eller särskilt förordnande att utöva visst yrke är skyldig 
att föra patientjournal enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) samt ansvara för 
sina åligganden (SFS 2008:355; Socialstyrelsen, u.å.). En patientjournal är en 
rättsenlig informationskälla för patienten, likväl avsedd på så vis att patienten och 
vårdpersonal ska få kännedom om vårduppföljning samt annan väsentlig information 
(SFS 2008:355). Journalen bör innehålla patientens identitet, anamnes, diagnos, 
åtgärder, dennes vårdnadshavare och övriga närstående. Även de 
ställningstagandena om behandlingsalternativ eller om nya ställningstagande fordras 
samt om patienten beslutat att avstå vård eller behandling ska finnas med. 
Journalanteckningar ska signeras vid utförandet av den som ansvarar för uppgiften 
(SFS 2008:355) och är skyldig till sekretess och tystnadsplikt enligt lag (SFS 
2014:821; SFS 2009:400.). Erfar en patient att återgivandet i journalen är felaktigt, 
missvisande eller om sjukvårdspersonalen har lämnat ut journalhandlingen, ska 
detta dokumenteras i journalen dock inte genom utlämnande via direktåtkomst (SFS 
2008:355). Vårdgivaren är skyldig att en gång varje år skriva om 
patientsäkerhetsarbetet som bedrivits föregående år, vilka åtgärder som har vidtagits 
och resultaten samt att informationen ska vara åtkomlig för allmänheten (SFS 
2010:659). Det står förklarat att patienten har rätt att ta del av journalhandlingen och 
motsätta sig användningssättet av personuppgifter inom hälso- och 
sjukvårdsverksamhet (SFS 2010:659; SFS 2008:355). Lagarna beskriver skyldigheten 
att föra patientjournal för varje enskild individ och ska med andra ord fungera som 
ett kommunikationsverktyg genom samlad journalföring och säkerhetsställa kvalitet 
och kontinuitet i vården för ökad patientsäkerhet (SFS 2008:355). 
 

Dokumentation och omvårdnad 

Standardiserad omvårdnadsdokumentation 
De elektroniska patientjournaler som används idag är strukturerade med 
standardiserade mallar och termer för att möjliggöra inhämtning av information för 
uppföljning, utvärdering och forskning. 
NANDA International (NANDA-I) är ett globalt nätverk där sjuksköterskor 
medverkar till att förbättra kvalitén på omvårdnadsinterventioner och 
omvårdnadsmål. Detta görs genom att sjuksköterskorna bidrar med evidensbaserade 
och patientsäkra omvårdnadsdiagnoser för att sedan användas i praktiken. Avsikten 
med nätverket är att skapa ett accepterat internationellt klassifikationssystem av 
omvårdnadsdiagnoser liknande ICD (International Classification of Diseases) som 
klassificerar medicinska diagnoser (NANDA International, u.å.; World Health 
Organization [WHO], 2018).  NANDA-I ger ut en bok med omvårdnadsdiagnoser och 
dess omvårdnadsåtgärder, som uppdateras vart tredje år. Detta omvårdnadsverktyg 
är till för att säkerställa en följdenlig omvårdnadsåtgärd utifrån sjuksköterskans 
kliniska bedömning. Omvårdnadsdiagnostisering ligger under den legitimerade 
sjuksköterskans ansvar och styr vilka omvårdnadsordinationer som skall utföras. Den 
elektroniska patientjournaldokumentationen ökar stadigt och NANDAs 
standardiserade omvårdnadsterminologier underlättar och ger oss en möjlighet att 
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lagra omvårdnadsdata, med andra ord gynnar den systematiska utvärderingen inom 
hälso- och sjukvården (Törnvall & Jansson, 2017; Nanda International, u.å.). 
 
Nursing Outcomes Classification (NOC) är ett system av standardiserade 
klassificeringar av omvårdnadsspecifika mål/resultatbeskrivningar. NOC har 
utvecklats för att lättare kunna utvärdera effekterna av omvårdnadsinsatserna som 
sjuksköterskor eller annan sjukvårdpersonal utfört (The University of Iowa, u.å.a). 
Standardiserade omvårdnadsmål- och resultatbeskrivningar är nödvändiga för 
elektronisk journaldokumentation och för vidareutveckling av omvårdnadskunskap 
samt utbildning av sjuksköterskor. De kliniska platser som använts för att testa NOC 
inkluderar slutenvård, primärvård och kommunala vårdhem. De kliniska resultaten 
är utvecklade så att alla vårdinstanser kan följa patientens omvårdnadsmål och 
resultat över hela sjukdomsförloppet eller över en längre tid. Eftersom resultatet 
beskriver patientens status kan andra vårdinstanser anse det användbart för 
utvärdering av deras egna interventioner (The University of Iowa, u.å.a). 
 
Nursing Interventions Classification (NIC) är standardiserad klassificering av 
interventioner av omvårdnadsåtgärder. Systemet innefattar de insatser 
sjuksköterskor utför på patienterna som är grundade på evidensbaserad forskning. 
Tanken med systemet är att förbättra patientens omvårdnadsmål både på direkt eller 
indirekt omvårdnad (The University of Iowa, u.å.b). Detta klassifikationsverktyg är 
användbart för det elektroniska dokumentationssystemet där all data som samlas in 
är användbart för fortsatt omvårdnadsforskning och kvalitetsförbättring. Eftersom en 
enskild sjuksköterska har begränsad kunskap inom sitt område så tar NIC med all 
professionell kompetens i systemet. NIC är användbart i allt ifrån akutvårdsenheten 
till hemsjukvård, från ambulanssjukvård till långtidsvård. Systemet är under ständig 
utveckling och utökning, speciellt för att lättare kunna implementeras in i 
sjukvårdens elektroniska dokumentationssystem (The University of Iowa, u.å.b).   
 
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och 
Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa barn- 
och ungdomsversionen (ICF-CY) (Socialstyrelsen, 2015; WHO, 2018). ICF och ICF-
CY är ramverk som ska organisera och ge ett gemensamt språk för individer med ett 
funktionshinder/tillstånd i ömsesidig påverkan mellan individers hälsa, miljöfaktorer 
och personliga omständigheter (Socialstyrelsen, 2015; WHO, 2013).  
Klassifikationerna kompletterar ICD-10 (Internationell statistisk klassifikation av 
sjukdomar och relaterade hälsoproblem), eftersom två individer med samma 
sjukdom kan ha helt olika nivåer av funktionsnedsättning. WHO har beslutat att ICF-
CY ska sättas samman med ICF, med syfte att det blir en fulländad ICF som täcker 
alla perspektiv av en individs funktionstillstånd över dennes livstid. 
Klassifikationerna är tänkt att användas som ett kliniskt verktyg för att kunna 
dokumentera på ett mer strukturerat och deskriptivt sätt. Detta för att alla inom vård 
och omsorg ska kunna ta del och följa individens aktuella tillstånd, målsättning, 
behovsbedömning och annan uppföljning som krävs för att kunna ge den 
omsorgsvård individen är i behov av (WHO, 2013). 

 

Omvårdnadsprocessen 
Sjuksköterskorna Bertha Harmer och Virginia Henderson har tagit fram en definition 
av omvårdnad som ser till människan som helhet: att sjuksköterskan ska hjälpa 
individen i utövandet av aktiviteter som bidrar till hälsa, tillfrisknande eller till en 
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fridfull död. Det som individen annars skulle kunnat omsätta i praktiken om han/hon 
hade erhållit den nödvändiga styrkan, viljan eller kunskapen. Det är även 
sjuksköterskans roll att hjälpa individen att återfå självständighet snarast möjligt 
(Harmer, 1955; Henderson, 1967). 
 
Personcentrerad omvårdnad (PCO) är inriktad för att underlätta att leva med sin 
akuta eller kroniska sjukdom/tillstånd och utgör grunden för alla kliniska beslut 
(Ekman et al, 2011; Walton, 2013). PCO är förenat med ordet empowerment, vilket 
innebär att sjuksköterskan ska stödja individens självbestämmanderätt och 
respekterar varje individs värderingar, val av vård samt individens självskattning av 
förverkligande av egenbestämda mål (Aujoulat, d'Hoore, & Deccache, 2007).  Själva 
grunden i PCO är att skapa ett partnerskap mellan individen och sjuksköterskan, där 
sjuksköterskans professionella kommunikationskunnande ska ge stöd och öka 
individens förmåga att själv komma fram till problemlösningen. Genom individens 
självreflektion och kritiska betänksamhet ska de tillsammans komma fram till den 
mest optimala vården, allt utifrån individens förutsättningar. Resultatet av den 
individanpassade vården ska öka patientens sjukdomsinsikt och förbättra individens 
emotionella inställning till sin hälsa. Att omvandla PCO till verksamhet kan öka 
vårdpersonalens förståelse för varje individs utmaningar och hur de bäst ska bemötas 
(Dudas et al., 2013).  
 
Omvårdnadsprocessen är en strukturerad arbetsmodell som ska fungera som ett 
verktyg åt den legitimerade sjuksköterskan. I modellen ingår fem steg: 
bedömning/datainsamling, diagnos/problemidentifiering, planering, utförande och 
slutligen utvärdering (Huitzi-Egilegor, Elorza-Puyadena, Urkia-Etxabe & 
Asurabarrena-Iraola, 2014).  Omvårdnadsprocessen är följaktligen inriktad på vad 
som är patientens grundläggande behov och upplevelser i det dagliga livet. Processen 
har tagits fram genom evidensbaserad forskning och sjuksköterskans erfarenheter 
genom åren samt ska vara ett tillvägagångssätt för att organisera omvårdnaden på ett 
effektivt och konsekvent sätt (Huitzi-Egilegor et al., 2014). Utbildning och 
organisationsstöd för dokumentation av omvårdnadsprocessen samt användandet av 
standardiserade omvårdnadsterminologi kan förbättra dokumentationen. Detta 
hjälper till att förstå omvårdnadsprocessen och förbättrar det kliniska resonemanget 
(Wang et al., 2011).  
 

Brister i omvårdnadsdokumentation  
I en studie i sex delar av Wang, Hailey och Yu (2011) framkom att sjuksköterskorna 
ofta dokumenterade otillräckligt och ofullständig i bland annat omvårdnadsprocessen 
samt vid specifika patientdata såsom vitala parametrar. Flertalet felaktigheter 
hittades även i användandet av standardiserade omvårdnadsterminologier och hur 
diagnoser samt interventioner skulle dokumenteras (Wang et al., 2011). I 
omvårdnadsdokumentationen identifierades problem med olämplig formulering, 
svårläst text och dokumentering under fel del, både i elektroniska och 
pappersjournaler.  När det brister i överlämningsrapportering, hantering av 
journaldata och i avvikelserapporter kan detta leda till att betydelsefull journaldata 
och annan information misstolkas. Försent upptäckt försämring hos en patient kan 
hindra oss från att ge den vård som skulle rädda liv (De Meester et al., 2013). Detta 
beror vanligtvis på att sjukvårdens kommunikationsprocess är komplex, inte enbart 
omvårdnadspersonalens slarv. Överrapporteringen sker mestadels när 
omvårdnadspersonalen är minst mottagliga, när fokus ligger på andra 
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arbetsuppgifter, arbetsmiljön är stressig samt när vårdkedjan är invecklad och 
åtskilliga vårdprofessioner är involverade. Dokumentations- och 
kommunikationsproblem är även relaterat till brister i ett oetablerat datasystem, 
otydlig rolldifferentiering och en känsla av avsaknad ömsesidig respekt för varandra, 
som förhindrar effektiv informationsöverföring (Widmark, Tishelman, Gustafsson & 
Sharp, 2012).  
 

Teoretisk referensram  

Säker vård 
Säker vård är en av sex kärnkompetenser som utvecklat sjuksköterskans 
kompetensbeskrivning (European Federation of Nurses Associations [EFN], 2015).    
Patientsäkerhet definieras som frånvaro av skador orsakade av misstag i vården. 
Misstag sker och definieras som misslyckande att utföra en planerad handling eller 
användandet av fel metod i utförandet (Barnsteiner, 2013). Inom hälso- och 
sjukvården eftersträvas hög patientsäkerhet för att kunna upprätthålla en god vård 
med hög kvalitet. Det grundläggande i patientsäkerhetsarbetet består av att prioritera 
säkerhet och betonar vikten av teamarbete med gemensamma ansvarstagande, 
patientengagemang, grundvärderingar och samma målsättning (Barnsteiner, 2013). 
En del i säkerhetskulturen innebär att inte beskylla kollegorna och inte heller 
acceptera dåligt beteende, en så kallad ”rättvis kultur”. Denna kultur är inte alltid 
enhetlig genom hela organisationen, vilket ofta leder till att vårdpersonalen inte vågar 
rapportera felaktigheter. Detta beror på att fokus ligger på vem istället för vad som 
gick fel, vilket kan påverka patientsäkerheten (Barnsteiner, 2013). Sjuksköterskan 
med en central roll i omvårdnadsarbetet har ofta som uppgift att samordna, 
interagera och överrapportera till andra professioner involverade i patientvården. 
Detta arbetet ger sjuksköterskan en överblick som underlättar identifieringen av 
potentiella vårdskador (Barnsteiner, 2013).   Överrapporteringen är den process inom 
vården som är sårbar och kräver extra uppmärksamhet. För att kunna överrapportera 
krävs förförståelse och goda kunskaper om effektiv kommunikation relaterad till 
säker vård.   Komplexiteten i vårdorganisation är en bidragande faktor att vårdskador 
uppstår. Anledning till detta är bland annat ett svårhanterligt dokumentationssystem, 
bristen på riktlinjer och standardisering samt att ingen tilldelats ansvaret för 
patientsäkerheten. För att uppnå hög kvalitet på vården bör den vara 
personcentrerad, given i rätt tid, effektivt, evidensbaserad och rättvis (Barnsteiner, 
2013). Det krävs att sjukvårdspersonalen har ett ofrånkomligt krav i 
dokumentationen att uppföra en tydlig helhetsbild av patientens hälsotillstånd, allt 
för att hälso- och sjukvården ska kunna säkerställa säker vård (Socialstyrelsen, 2017). 
 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnadsdokumentation. 
 

Material och metod 

Design 

Examensarbetet utfördes som en litteraturöversikt med induktiv ansats. Artiklar med 
kvalitativa data användes för att passa syftet att studera fenomenet erfarenheter. En 
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litteraturöversikt handlar om att söka brett igenom den relevanta forskningen och 
andra lämpliga källor. När data samlats in ska den sammanställas, jämföras och 
belysas (Friberg, 2017).  
 

Urval och datainsamling 

Artikelsökningen utfördes i databaserna CINAHL och Medline. Medline innehåller ca 
95 % av all medicinsk litteratur samt omvårdnadstidskrifter och Cinahl (Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health literture) är mer fokuserat på 
omvårdnadsvetenskapliga referenser (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 
2016).  Inklusionskriterier för artiklarna var att de var skrivna på engelska, 
publicerade mellan 2012–2017, deltagarna i studierna var sjuksköterskor och 
abstrakt var tillgängligt för att kunna utföra senare steg i urvalsprocessen. I Cinahl 
användes Peer-review som begränsning, denna funktion saknas i Medline eftersom 
99% av alla artiklar redan var peer-reviewed. Exklusionskriterier var 
specialistutbildade sjuksköterskor, barn under 18 år, kvantitativa artiklar och de 
artiklarna utan etiskt godkännande samt de som inte uppfyllde studiens syfte (Rosén, 
2012).  
 
Utifrån syftet användes dessa sökord vid primärsökningen: nurs*, experience 
(synonymen knowledge) och nursing documentation (synonymerna nursing records, 
health records, och medical records). De testades tillsammans i en sökning med de 
booleska termerna AND och OR. Sökningsresultatet gav för få träffar och 
bibliotekarien kontaktades för hjälp med fler möjliga sökord. Svaret gav fler 
synonymer till ordet experience (synonymerna perception, feeling, attitude). Den 
slutgiltiga sökningen (Bilaga 1) innehöll alla ord och synonymer tillsammans där det 
booleska termerna AND och OR samt sökläget boolean search användes för att 
koppla samman och ringa in synonymerna (Östlundh, 2017).  Artikelsökningen 
utfördes av en person i tron på effektivitetsvinster. 
 
Urvalsprocessen påbörjades genom att läsa alla artiklarnas titlar. De titlar som 
svarade mot syftet eller där det behövdes förtydligande lästes även abstrakt. För 
kontroll av hur många titlar och abstrakt som lästs, dokumenterades detta noggrant 
ner för att sedan föras in i de båda artikelsökningsmatriserna (Bilaga 1). De artiklar 
som ansågs kopplade till syftet sparades sedan ner i en gemensam mapp och 
genomgick senare ytterligare en kontroll mot syftet och metod. Det fanns även 
dubbletter av vissa artiklar och då räknades en av varje dubblett bort. De 16 
kvarvarande artiklar hämtades hem i fulltext för kvalitetsgranskning. Det 
inkluderades tre mixed method artiklar eftersom det tydligt gick att separera 
kvantitativdata från kvalitativdata samt att de svarade mot syftet. Det 
kvalitetsgranskningsprotokoll som användes var utformat för granskning av 
kvalitativdata av avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan Jönköping (Bilaga 2). 
Innan kvalitetsgranskningen påbörjades numrerades artiklarna från 1–16 och 
gränserna för hög, medel och låg kvalitet bestämdes. Under kvalitetsgranskningen 
framkom det artiklar där det fanns otydligheter om huruvida deltagarna var 
sjuksköterskor och därför valdes dessa bort för ökad kvalité. Efter detta återstod 10 
artiklar som kvalitetsgranskades, 6 från Cinahl, 2 från Medline och 2 som hittats i 
båda databaserna. Samtliga artiklar lästes individuellt samt kvalitetsgranskades och 
vid senare tillfälle jämfördes granskningarna. Det var väsentligt att frågan om etiskt 
ställningstagande och kvalitetssäkring var besvarade med ja för möjlighet att 
upprätthålla kvalitet.  Alla artiklarna fick 4 av 4 poäng på del 1 vilket var ett krav för 
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att få gå vidare till steg 2 i granskningsprotokollet. 2 artiklar fick 7 av 8 samt 8 
artiklar 8 av 8 poäng på del 2. Artiklar med 7–8 poäng av 8, ansågs vara av hög 
kvalitet. 
 

Dataanalys 

I detta steg bearbetades artiklarna utifrån Fribergs (2017) trestegsmodell som kan 
implementeras på både allmän översikt och integrativ översikt. Steg 1 innebar att läsa 
studierna igen för att uppfatta helheten. Artiklarnas resultat lästes individuellt 
upprepade gånger för att få en uppfattning om vad resultat handlade om och hur det 
kopplades mot syftet.  Samtliga artiklar reducerades ner och sammanfattades för att 
säkerhetsställa att all väsentliga data uppfattats (Friberg, 2017). I Steg 2 
sammanställdes artiklarna i artikelmatris resultatartiklar (Bilaga 3), som ska fungera 
som en översikt av resultatartiklarna. Artikelmatrisen innehöll författare, årtal, 
tidskrift, land, syfte, metod, analys, deltagare och en kortfattad resultatbeskrivning 
samt kvalitétsgranskningspoängen. I steg 3 bearbetades artiklarna för att identifiera 
skillnader och likheter i resultaten. Här lästes resultaten ytterligare en gång där de 
meningsbärande enheter som svarade mot syftet ringades in och märktes med 
respektive artikelnummer.  Därefter klipptes alla meningsbärande enheter ut och 
lästes individuellt för att kontrollera igen om det svarade mot syftet. Det framkom 
rätt tidigt att de gick att dela in materialet i olika kategorier. Materialet delades in i 
kategorier baserade på om erfarenheterna av omvårdnadsdokumentationen var 
positiva eller negativa och en kategori innehöll erfarenheter som varken kunde tolkas 
som negativa eller positiva. Varje kategori delades in i underkategorier, utifrån vilket 
område av omvårdnadsdokumentationen sjuksköterskorna ansåg vara positivt eller 
negativt för en tydligare helhetsbild. I varje kategori refereras endast den 
meningsbärande enhet som har koppling till just den kategorin, för en lättare 
förståelse av området och möjliggör pendling mellan delar och den nya helheten 
(Friberg, 2017). Varje meningsbärande enhet lästes, översattes och skrevs ner på en 
lång rulle papper i de framtagna kategorierna med det artikelnummer som tilldelats 
innan kvalitetsgranskningen. När det framkom meningsbärande enheter med samma 
betydelse som redan dokumenterats ner, lades endast artikelnumret till bakom den 
redan existerande meningen. Detta för att säkerhetsställa och underlätta från vilken 
artikel den meningsbärande enheten kom ifrån, samt att detta påvisade de likheter 
och skillnader som sedan kunde användas för uppbyggnaden av resultatet. Efter att 
ha gått igenom alla meningsbärande enheter, och diskuterat eventuella tveksamheter 
eller oklarheter, skrevs de in i ett Word dokument där de sammanställdes och 
åstadkom ett resultat. 
 

Etiska överväganden  

För att forskning skall kunna bedrivas i Sverige finns det lagar som reglerar 
forskningsetiken så som Lag om etikprövning av forskning som avser människor 
(SFS 2003; 460) och personuppgiftslagen (SFS 1998: 204). Dessa lagar är tillför att 
skydda personen eller personerna som forskaren vill studera därav måste forskning 
genomgå en av Sveriges sex etikprövningsnämnder för godkännande. Studentarbeten 
på grundnivå räknas inte som forskning och kräver inte ett etiskt godkännande.  Även 
om litteraturöversikter på grundnivå inte ska genomgå etikprövning måste 
granskningen av materialet vara kritisk, fördomsfri och inte värderande dock finns en 
risk för feltolkning på grund av svår engelska (Kjellström, 2012). För att upprätthålla 
god kvalité i litteraturstudien var kravet att studierna som var till underlag för 
resultatet skulle ha genomgått etiskt godkännande. Det fanns även medvetenhet 
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under hela arbetets gång att egna värderingar inte fick synas och att förförståelsen 
inom det studerade ämnet kan ha påverkan på analysen (Henricson, 2012; 
Kjellström, 2012; Wallengren & Henricson, 2012). När det uppkom situationer där 
egna värderingar synliggjorts eller förförståelsen haft inverkan på resultatet, 
diskuterades och reflekterades omständigheterna för att kunna säkerställa kvalitén.  

 

Resultat 

Resultatet belyste sjuksköterskans olika erfarenheter av 
omvårdnadsdokumentationen och presenteras med tre kategorier: Elektronisk 
journal, Pappersjournal samt Utbildning och implementering. Dessa kategorier har 
även underkategorier; dokumentationens inverkan, dokumentationens betydelse, 
dokumentationens utformning och innehåll, begränsningar och komplement, 
formell utbildning, införande av datajournal samt brist av IT-support som 
förtydligas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Redovisning av kategorier och underkategorier. 

Elektronisk journal Pappersjournal Utbildning och 
Implementering 

 

• Dokumentationens 
inverkan. 

• Dokumentationens 
betydelse. 

• Dokumentationens 
utformning och innehåll. 

 

• Begränsningar 
och komplement. 

 

• Formell utbildning. 
• Införande av 

datajournal.  
• Brist av IT-support.  

 

Elektronisk journal 

Dokumentationens inverkan   
Sjuksköterskor upplevde elektronisk dokumentation först och främst som 
tidskrävande (Charalambous & Goldberg, 2016; Chi-Ping, Ting-Ting, Chia-Hui & 
Mills, 2016; Meehan, 2017; Michel, Waelli, Allen & Minivielle, 2017; Stevenson & 
Nilsson, 2012), monoton (Michel et al., 2017), påfrestande (Schenk et al., 2016) och 
frustrerande (Charalambous & Goldberg, 2016; Schenk et al., 2016), eftersom 
systemet ansågs för komplext (Schenk et al., 2016; Stevenson & Nilsson, 2012). Det 
saknades tid till dokumentation på grund av överbeläggning och underbemanning i 
personalstyrkan (Blake-Movatt, Lindo & Bennett, 2013).  Det var därför emellanåt 
nödvändigt att senarelägga dokumentationen för att vårda en patient, som 
resulterade i att sjuksköterskorna inte hann färdigt innan deras skift slutade (Blake-
Movatt et al., 2013; Chi-Ping et al., 2016; Stevenson, Israelsson, Petersson & Bath, 
2017) eller tvingades att stanna kvar för att slutföra dokumentationen (Chi-Ping et 
al., 2016).  Dock upplevde andra sjuksköterskor självförtroende, stolthet och 
påpekade betydelsen i användandet av elektronisk omvårdnadsdokumentation, som 
de ansåg bidra till ett effektivare arbetssätt (Blake-Mowatt et al., 2013; Chi-Ping et al., 
2016; Meehan, 2017) något som minskade belastningen på journalföringen och 
möjliggjorde att avsluta arbetspasset i tid (Chi-Ping et al., 2016). 
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Ett etablerat och välfungerande elektroniskt dokumentationssystem betraktades 
spara tid (Chi-Ping et al., 2016; Meehan, 2017), vara praktiskt (Meehan, 
2017), lätthanterligt (Meehan, 2017; Schenk et al., 2016) och minska risken för 
misstag (Chi-Ping et al., 2016; Stevenson & Nilsson, 2012). Emellanåt utfördes 
dokumentation innan arbetsuppgiften var verkställd, detta ansågs vara ett effektivare 
arbetssätt (Charalambous & Goldberg, 2016). Ibland slutfördes dokumentationen åt 
kollegan som gått hem, i tron på att arbetsuppgiften redan utförts. Vid senare 
inspektion uppdagades det att omvårdnadsåtgärden som varit dokumenterad som 
utförd inte blivit verkställd (Charalambous & Goldberg, 2016). Sjuksköterskorna 
ansågs sig vara begravda i administrativt arbete (Michel et al., 2017) där 
dokumenteringen tog tid från patientkontakten (Schenck et al., 2016) och riskerade 
patientsäkerheten (Charalambous & Goldberg, 2016; Stevenson & Nilsson, 2012).  
  
Sjuksköterskorna indikerade att effektivitetsvinster kunde uppnås genom 
sammankoppling till andra vårdenheters elektroniska datasystem (Chi-Ping et al., 
2016; Meehan, 2017). Avsaknaden av tillgången till vissa avdelningars 
dokumentation eller ett förenligt datasystem, resulterade i ofullständiga patientdata, 
vilket skapade mer arbete att återfå informationen (Charalambous & Goldberg, 2016; 
Koskela, Sandström, Mäkinen & Liira, 2016; Stevensson et al., 2017) och genererade 
arbetsflödesutmaningar, enligt sjuksköterskorna (Schenk et al., 2016). 
Mätvärdestabeller som innehöll vitalparametrar bedömdes svårhanterliga (Stevenson 
et al., 2017), tidskrävande (Stevenson & Nilsson, 2012) och med ett flertal onödiga 
steg och klickande (Stevenson et al., 2017; Stevenson & Nilsson, 2012). Då föredrog 
sjuksköterskorna att läsa och dokumentera patientens mätvärden på andra platser 
(Stevenson et al., 2017; Stevenson & Nilsson, 2012) och undvek därav att skapa en ny 
tabell (Stevenson et al., 2017). Vissa elektroniska journalföringssystem hade inbyggda 
"påminnelser", vilket skulle varna sjuksköterskorna om riskerna och påminde dem 
om outförda arbetsuppgifter, samt fungerade som stöd för oerfarna sjuksköterskor. 
Påminnelserna fick dem att reflektera över riskfaktorerna och sjuksköterskorna 
kontrollerade om patienten verkligen använde alla läkemedel (Koskela et al., 2016; 
Sidebottom, Collins, Winden, Knutson & Britt, 2012). Att de hade en hög frekvens av 
dessa påminnelser med irrelevant information bedömdes irriterade och påverkade 
dokumentationen (Sidebottom et al., 2012). Detta berodde på att påminnelserna 
innebar ytterligare ett klick och moment att ta sig förbi (Sidebottom et al., 2012), 
likväl upplyste påminnelserna om betydelsefull information som annars kunde 
försummats. Detta vägledde sjuksköterskan att leta efter labbsvar och andra 
mätvärden, vilket ansågs användbart samt effektiviserade arbetet (Koskela et al., 
2016; Sidebottom et al., 2012). Påminnelser bidrog även till utvärdering av 
skattningsskalor i jämförelse med de insatta medicinska åtgärderna och gav stöd för 
sjuksköterskan att ta kontakt med läkare.  Detta ökade kommunikationen mellan 
sjuksköterskan och läkaren vilket genererade att de tillsammans tog fram riktlinjer 
för dokumentationen (Koskela et al., 2016).  
 

Dokumentationens betydelse  
Sjuksköterskorna tydliggjorde betydelsen av dokumentationen, för när något 
dokumenterades in i journalsystemet fanns det sparat för evigt. Detta ökade 
patientsäkerheten och fungerade som rättsligt försvar, då dokumentationen kunde 
tillhandahållas som bevis i domstol (Stevenson & Nilsson, 2012). Sjuksköterskorna 
uttryckte att det som inte hade dokumenterats hade inte hänt (Blake-Mowatt et al., 
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2013). Det framgick att sjuksköterskorna upplevde det elektroniska journalsystemet 
som bättre än pappersjournaler i synliggörandet av patientens hälsa, vilket ökade 
kvalitén på vården (Meehan, 2017). Det betraktades även effektivare när datorn 
kunde tas med in på patientens rum och dokumentationen kunde slutföras på plats 
(Schenk et al., 2016).  Dessutom upplevde sjuksköterskorna det elektroniska 
journalsystemet som mer lättläst eftersom det inte innebar olika handstilar att tolka 
(Chi-Ping et al., 2016; Meehan, 2017; Stevenson & Nilsson, 2012), något som tidigare 
fordrat kontakt med läkare för förtydligande av dokumentationen (Meehan, 2017). 
Därav ansågs det elektroniska journalsystemet tydligare och underlättade 
dokumentationen för sjuksköterskorna, som inte kunde tänka sig arbeta utan 
systemet (Meehan, 2017; Schenk et al., 2016), för ju färre papper desto bättre 
(Stevenson & Nilsson, 2012). Dokumentationen betraktades även som ett 
betydelsefullt kommunikationsverktyg mellan avdelningar (Blake-Mowatt et al., 
2013) och inskrivningen ansågs viktig då den lade grunden till hela patientens 
sjukhusvistelse, även om det innebar ökat administrativt arbete (Michel et al., 2017).  
 
Kunskapen om dokumentationssystemet varierade mellan sjuksköterskorna. En del 
påstod att det saknades sparfunktion och påpekade förlusten av arbetet om det inte 
slutfördes direkt. Dock ansåg vissa att så var inte fallet, utan de kunde spara 
dokumentationsarbetet och fortsatta vid senare tillfälle (Meehan, 2017). Det fanns 
även påtagliga otydligheter vart i systemet de skulle dokumentera och oklarheter hur 
relevant fakta fördes in (Stevenson & Nilsson, 2012; Schenk et al., 2016). Systemet 
betraktade inte alla variabler som en potentiell omvårdnadsåtgärd, då det saknades 
valmöjligheter att fylla i, vilket kunde orsakat allvarliga konsekvenser för patienten 
(Chi-Ping et al., 2016; Meehan, 2017). Gällande läkemedelsdokumentationen 
upplevde sjuksköterskorna att det var alldeles för lätt att göra misstag. De uppgav 
bland annat att felsignering på både tid och dag skedde trots att detta ej borde varit 
möjligt och att de inte kunde observera om läkaren förskrivet ett nytt läkemedel, då 
denna funktion saknades i systemet (Stevenson & Nilsson, 2012). Det här 
möjliggjorde för en rad allvarliga konsekvenser för patientens hälsotillstånd, 
exempelvis genom uteblivet läkemedel eller dubbeldosering (Stevenson & Nilsson, 
2012). Om sjuksköterskan fick bestämma hade hon inte utfört elektronisk 
dokumentation alls (Schenk et al., 2016). De tyckte att dokumentation inte var deras 
arbetsuppgift, utan uttryckte att det var ett jobb för en sekreterare (Michel et al., 
2017). 
 

Dokumentationens utformning och innehåll 
Enhetschefer hade krav på att omfattande patientjournaler och mer detaljerad 
dokumentering skulle utföras för att skydda sjukhuset och organisationen från 
rättsliga konsekvenser (Chi-Ping et al., 2016). Sjuksköterskorna ansåg i sin tur att 
omvårdnadsdokumentationen blev upprepande och tidskrävande (Charalambous & 
Goldberg, 2016; Stevenson & Nilsson, 2012). Dessutom innehöll dokumentationen 
överflödig information (Charalambous & Goldberg, 2016; Chi-Ping et al., 2016; 
Michel et al., 2017), felaktigheter och utelämnade viktiga patientdata (Charalambous 
& Goldberg, 2016). Exempelvis i uppbyggnaden av dokumentationssystemet som 
hade för många ställen där sammanställd patientdata fördes in, vilket skapade 
svårigheter i att hitta kollegornas journalanteckningar (Stevenson & Nilsson, 2012). 
Ibland var åtkomsten så komplicerad att de hellre valde att skriva ner det på papper 
eller återgå till verbal rapportering (Stevenson & Nilsson, 2012). Andra uttryckte 
dock att den elektronisk dokumentation innebar snabb (Chi-Ping et al., 2016), enkel 
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åtkomst till väsentliga data som var omöjlig att tappa bort eller lägga ifrån sig 
(Meehan, 2017; Stevenson et al., 2017; Stevenson & Nilsson, 2012). En del 
sjuksköterskor uttryckte dock svårigheter att få en helhetsbild över patienten 
(Stevenson & Nilsson, 2012) på grund av för många steg och mycket klickande på 
tangenterna (Stevenson & Nilsson, 2012; Schenk et al., 2016), vilket ansågs 
tidskrävande och inte alltid hade en tydlig effekt på omvårdnaden (Charalambous & 
Goldberg, 2016). Medan andra formulerade att det var positivt med all 
patientdata samlad på ett och samma ställe (Stevenson & Nilsson, 2012; Schenk et 
al., 2016), vilket gav en bredare samt tydligare bild av patienten (Chi-Ping et al., 
2016; Schenk et al., 2016; Sidebottom et al., 2012). Åtskilliga professioner fick 
parallellt tillgång till patientdata i det gemensamma datasystemet (Meehan, 2017; 
Stevenson & Nilsson, 2012) och kunde enkelt dokumentera på samma patienter 
(Schenk et al., 2016). 
 
I tillvägagångsättet gällande införandet av patientuppgifter klagade sjuksköterskor 
över att de förde in upprepande patientdata flertalet gånger (Charalambous & 
Goldberg, 2016; Chi-Ping et al., 2016). Ytterligare tillät inte utformningen av det 
elektroniska datasystemet sjuksköterskorna att växla mellan olika mätvärdestabeller 
och skattningsskalor samtidigt som de dokumenterade, vilket kändes som en 
repetitiv (Chi-Ping et al., 2016) och utdragen process (Meehan, 2017). I 
läkemedelsadministreringen uttrycktes behovet av fler kolumner för en mer exakt 
tidsangivelse av administrering av läkemedel, för ökad patientsäkerhet (Meehan, 
2017). Sjuksköterskorna föreslog även att påminnelserna borde varit mer selektiva, 
länkas vidare och kopplade till den relevanta delen (Sidebottom et al., 2012). 
Sjuksköterskorna ansåg även att olika datainsamlingstabeller borde integrerats med 
varandra för att slippa dokumentera in samma data upprepade gånger (Chi-Ping et 
al., 2016). Sjuksköterskorna uppskattade de länkar med betydelsefull information 
som ökade kunskapen exempelvis FASS (Stevenson & Nilsson, 2012).  
 

Pappersjournal 

Begränsningar och komplement 
Pappersform hade begränsningar exempelvis när det blev mycket runt omkring 
såsom telefonsamtal, handledning av studenter och patientomvårdnad, då hittades 
inte all journaldokumentation av sjuksköterskorna när den väl behövdes (Blake-
Mowatt et al., 2013). Det påpekades även brister i samarbetet mellan kollegorna då 
ingen korrigerade varandra när fel gjordes (Blake-Mowatt et al., 2013). Ofullständigt 
ifyllda pappersdokument faxade eller skickade per post, på grund av avsaknad 
elektronisk länk, resulterade i att det tog tid att få förtydligande eller ytterligare 
information (Meehan, 2017). Det fanns även sjuksköterskor som ansåg att 
pappersanteckningar fungerade som ett bra komplement för att inte glömma bort 
viktig patientdata, speciellt i de situationer där möjligheten till omedelbar 
dokumentation saknades (Stevenson et al., 2017). Exempel på sådana situationer var 
vid snabb handräckning till läkare av patientens mätvärden, men även vid akuta 
lägen då papper oftast var det mest tillgängliga. Dock påpekade de att patiendata 
fördes in i dokumentationssystemet vid senare tillfälle (Stevenson et al., 2017).  
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Utbildning och implementering  

Formell utbildning 
Sjuksköterskorna kände att utbildningen i dokumentationssystemet som de 
genomförde online var splittrad, vilket resulterade i att de trots utbildning kände sig 
osäkra på hur de faktiskt skulle dokumentera (Schenk et al., 2016). De ansåg att 
utbildning borde skett tidigare och mer samordnat (Sidebottom et al., 2012). 
Sjuksköterskorna påpekade även hur oerhört stressande de fann det när de under 
utbildningen såg alla tabeller på träningsskärmen (Schenk et al., 2016). Deras största 
oro var om de behövde vårda en kritiskt sjuk patient och samtidigt behövde lära sig 
datasystemet (Schenk et al., 2016). Det flesta sjuksköterskor hade en dator och 
internet hemma samt använde smartphones dagligen, men de upplevde skillnad i 
användandet av sjukhusets datasystem. De behövde med andra ord lära sig logiken i 
systemet för att förstå dess funktioner (Chi-Ping et al., 2016). Därav uttryckte 
sjuksköterskorna kravet på ökad förståelse från hälso- och sjukvården och 
sjuksköterskeutbildningen om hur ökad utbildning av systemet, och dess innehåll, 
skulle kunna bidraga till en mer adekvat dokumentation (Blake-Mowatt et al., 2013; 
Meehan., 2017; Michel et al., 2017; Sidebottom et al., 2012).  
 

Införande av datajournal 
Uppståndelsen innan ett nytt system skulle installeras frambringade oro och 
sjuksköterskorna befarade att det skulle bli en stressig period framöver med ett 
utmanande arbete (Schenk et al., 2016). Implementeringen av det nya elektroniska 
systemet var godtagbart, däremot att integrera det nya med det gamla systemet 
samtidigt gjorde arbetet långsamt och att ha ett långsamt journalsystem upplevades 
uppta tid från det kliniska arbetet (Chi-Ping et al., 2016). Antalet ändringar och 
omfattningen av dessa upplevdes svårast och ökade belastningen för vårdpersonalen 
under en längre tid (Schenk et al., 2016). Sjuksköterskorna hade hoppats på mer stöd 
under anpassning då arbetsbelastningen var densamma och ansågs påfrestande 
(Meehan, 2017). Trots frustration med nya system var sjuksköterskorna för 
utveckling och modernisering, det fanns inga invändningar eftersom förbättringarna 
kom att bli positiva till slut (Michel et al., 2017; Schenk et al., 2016). Ändringar 
skedde oavsett om det önskades eller inte, så det var lika bra att vara positiv (Schenk 
et al., 2016).  När det nya systemet fungerade utan problem upplevdes det lättare att 
dokumentera, däremot vid implementeringen behövdes tillgång till ökad personal 
och IT-support (Chi-Ping et al., 2016; Schenk et al., 2016).  En del sjuksköterskor 
uttryckte erfarenheten av elektroniska enheter i det privata, således blev 
endagsutbildning tillräcklig vid tidpunkten och lärandeprocessen fortsatte under 
tiden de arbetade med systemet (Meehan, 2017).   

Brist av IT-support  
När tekniska problem uppstod förväntades IT-support att lösa problemen. Dock 
upplevdes inte problemen lösta i tid och väntetiden skapade frustration, eftersom 
sjuksköterskans kliniska arbete erfordrade snabba svar (Chi-Ping et al., 2016; 
Meehan, 2017). Kontakten togs ofta med IT-support för upprepande problem, även 
långt efter implementeringen och IT-personalen förväntade sig att sjuksköterskorna 
skulle ha goda kunskaper om tekniken (Chi-Ping et al., 2016; Meehan, 2017). Den 
uppfattningen delades inte av sjuksköterskorna och IT-support som påpekade deras 
kunskapsbrist, fick sjuksköterskorna att känna sig ointelligenta (Chi-Ping et al., 
2016).  Generellt sätt upplevdes IT-personalen samarbetsvilliga, dock upplevdes 
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frustration av den anledningen att sjuksköterskorna kände sig beroende av IT-
support för att komma in i det elektroniska journalsystemet (Chi-Ping et al., 2016; 
Meehan, 2017). Exempelvis efter långvarig frånvaro eller ledighet stötte 
sjuksköterskan på problem med sina lösenord och hade svårt att logga in igen 
(Meehan, 2017), detta genererade förfrågningar från medarbetare att hjälpa till vid 
tekniska problem som skapade irritation i arbetsgruppen (Meehan, 2017). Att ta hjälp 
av andra sjuksköterskor eller vårdadministratörer, som redan var insatta i systemet, 
kunde leda till reducerad dokumentationstid då de kan erbjuda sin kunskap om 
systemets funktioner genom mentorskap eller kunskapsseminarier (Blake-Mowatt et 
al., 2013; Chi-Ping et al., 2016).  Dokumentationen i sig tog ingen tid, däremot hann 
inte systemet med i arbetstempot vid oundvikliga uppdateringar då påmindes 
sjuksköterskorna om de gamla hederliga pappersjournalerna (Chi-Ping et al., 2016). 
Slutligen ifrågasattes om huruvida de som utvecklat dokumentationssystemet hade 
kunskap sjuksköterskans arbetsuppgifter (Michel et al., 2017).  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten gjordes med kvalitativdata eftersom det var ett kvalitativt 
fenomen som skulle studeras. Hade artiklarna som använts istället varit av 
kvantitativ design kunde det bidragit till ett mer eventuellt generaliserbart 
forskningsresultat eftersom att deltagarantalet skulle öka (Henricson, 2012). Även en 
empirisk observationsstudie hade kunnat bidra med ökad förståelse för vad och hur 
sjuksköterskan faktiskt dokumenterar.  
 
Valet av databaser baserades på ämnesområdet omvårdnad och därför valdes Cinahl 
samt Medline (Östlundh, 2017). Användandet av fler databaser hade kunnat bidra till 
att stärka trovärdigheten genom att fler relevanta studier kunde inkluderats 
(Henricson, 2012). Sökorden som användes ansågs passa till syftet och hjälp togs av 
bibliotekarien som tidigare nämnts, för att få ett bredare urval (Henricson, 2012). 
Sökordet nurse valdes för att säkerställa att artiklarna undersökt sjuksköterskans 
erfarenheter, dock kan ordet nurse ha fler betydelser än legitimerad sjuksköterska i 
engelskan (Kjellström, 2012). Vilket gjorde det svårt att avgöra om vissa deltagare 
faktiskt var legitimerade sjuksköterskor och artikeln kunde ha inkluderats, men 
istället valdes artikeln bort för att öka trovärdigheten i arbetet (Henricson, 2012). 
Hade artiklar inte fallit bort vid kvalitetsgranskningen kunde urvalet mer 
representerat sjuksköterskan i världen. Men eftersom sjukvårdsorganisationen och 
kulturen kan se olika ut i andra länder är det inte säkert att resultatet varit 
överförbart till Sverige ändå (Henricson, 2012). Valda artiklar representerade främst 
Nord Amerika och Europa samt en artikel från Asien. Boolean/phrase valdes som 
sökläge för att minska antalet träffar och ge en mer exakt sökning. Detta eftersom 
sökord såsom nursing documentation i sökläget: find alla my search terms, inte 
frågas efter som ett begrepp utan sökläget sätter automatiskt in AND i mellan. 
Vetenskapligt material är färskvara och kräver en tidsbegränsning om inte särskilt 
intresse finns för äldre material (Östlund, 2017). Därav valdes 6 år som gräns för 
artiklarna eftersom det ansågs aktuellt och lagom brett. En bredare sökning på 10 år 
hade kunnat bidragit med ökad kunskap om tidigare använda former av 
omvårdnadsdokumentation, men med tanke på den snabba tekniska utvecklingen 
kändes det inte relevant att bredda sökningen (Östlund, 2017).    
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I den slutgiltiga sökningen (Bilaga 1) blev sökträffen ändå stor, totalt i båda 
databaserna framkom 1542 artiklar. Artiklarnas titlar lästes och abstrakt när 
förtydligande behövdes. Detta helikopterperspektiv ger en bred inblick i materialet 
men innebar ytterligare arbete (Friberg, 2017). Det kunde ha påverkat trovärdigheten 
då det är osäkert om titlarna och abstrakten faktiskt speglar forskningen, därför kan 
relevanta artiklar undgått i sökningen. Utifrån tidsbristen valdes att endast en person 
skulle utföra artikelsökningen. Detta kunde ses som en svaghet i arbetets kvalité, 
utifrån att det blev en persons tolkning av titlar (Henricson, 2012). För att säkerställa 
kvalitén på artiklarna användes ett kvalitetsgranskningsprotokoll framtaget av 
Avdelningen för omvårdnad (Bilaga 2). Valet av detta protokoll baserades på 
tillgängligheten, tidsaspekten av arbetet och att protokollet granskade större delar av 
artikeln. Kvalitetsgranskningen utfördes individuellt för att senare jämföras och 
diskuteras, detta gav arbetet ökad trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012). 
Trovärdigheten stärktes även utifrån att hjälp gavs i tolkningen av arbetet vid 
handledningen både i grupp och individuellt (Henricson, 2012).   
 
Det inte ovanligt att författare har en förförståelse för det valda fenomenet som 
studeras därav går det inte att utesluta att vårat resultat kan ha påverkats och sänkt 
pålitligheten. För att upprätthålla kvalité och öka trovärdigheten i detta 
examensarbetet har det åtskilliga gånger reflekterats, diskuterats och kritiskt 
granskats kring den egna förförståelse (Henricson, 2012; Wallengren & Henricson, 
2012). Tillförlitligheten hade kanske ökat om artiklarna till resultatet varit mer jämt 
fördelade i vilken form av dokumentation som studerats. Hade även en av artiklarna 
exkluderats då den var vinklad åt negativa erfarenheter kanske resultatet ha sett 
annorlunda ut. 
 
Litteraturöversikter på kandidatnivå är inte utformade för forskning och kräver ingen 
etikprövning. Dock för att öka trovärdigheten samt se till mänskliga rättigheter, 
krävdes ett etiskt godkännande och ett samlat samtycke från deltagarna i de studier 
som inkluderades. Det faktum att artiklarna var skrivna på engelska och krävde 
översättning, kan ha sänkt trovärdigheten eftersom möjligheten att felöversättning av 
ord gjordes. För det är inte moraliskt rätt att förvränga eller ändra någons åsikt. Trots 
att det diskuterats mellan författarna kring översättningarna upprepade gånger och 
påpekat vikten av att inte tolka, är det omöjligt att helt utesluta att innebörden 
ändrats även i vårt arbete (Henricson, 2012; Kjellström, 2012).  
 

Resultat diskussion 

Det framkom i resultatet flera erfarenheter hos sjuksköterskorna kopplade till 
omvårdnadsdokumentationen, vi har vidare valt att diskuteras tidsaspekten, det 
svårhanterliga dokumentationssystemet, betydelsen av dokumentationen och 
utbildning. 
 
Sjuksköterskorna beskrev att orsaken till bristfällig dokumentationen berodde delvis 
på tidsbristen, ständig underbemanning och att det kliniska arbetet tar tid. Däremot 
upplevdes tidskrävande som det största problemet för att kunna uppnå en fullständig 
dokumentation. Där frustrationen över ett svårhanterligt, komplext elektroniskt 
dokumentationssystem genererade till att patientvården åsidosattes. 
Sjuksköterskorna gav dock uttryck åt dokumentationens betydelse som skydd i 
rättsliga sammanhang. Att det elektroniska dokumentationssystemet gav en tydlig 
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helhetsbild av patienten och möjliggjorde säker vård, där alla vårdprofessioner 
arbetade mot samma mål med samma förutsättningar. Mest förvånansvärt i 
resultatet var att sjuksköterskorna uttryckte att utbildningen för 
dokumentationssystemet var bristfällig eller saknades helt. Då åtskilliga studier 
hävdade att grunden till adekvat omvårdnadsdokumentation är förknippat med goda 
förkunskaper om systemet. 
 
I omvårdnadsarbetet utgör dokumentationen en betydande och väsentlig del 
beträffande patientens vård och ska fungera som ett kommunikationsverktyg mellan 
olika professioner (Warren, 2013). Det är en arbetsuppgift som den legitimerade 
sjuksköterskan inte kan bortse ifrån, då de enligt svensk lag är skyldiga att föra 
patientjournal (SFS 2010:659). För det är varje patients rätt att ha tillgången till den 
egna journalen, vilket leder till mer delaktighet och ett ökat medbestämmande i sin 
vård. Detta gör att det ställer högre krav på sjuksköterskan och på en mer detaljerad 
omvårdnadsdokumentation, både i kvalité och kontinuitet för ökad säker vård 
(Barnsteiner, 2013).  Lagen kan även fungera som ett rättsligt skydd för 
sjuksköterskan vid misstänkt vårdskada (Kent & Morrow, 2014; SFS 2008:355). 
Sjuksköterskorna i denna studie belyste vikten av rättsligt skydd och har förstått vilka 
konsekvenser det kan leda till, om de inte dokumenterar på ett korrekt sätt 
(Barnsteiner, 2013). När det brister i dokumentationen är orsaken oftast att 
dokumentationen inte utförts på ett adekvat sätt, det kan bero på att datasystemet 
inte är helt etablerat, bristen på riktlinjer och att ingen tilldelats ansvaret för 
patientsäkerheten (Barnsteiner, 2013; Widmark et al., 2012). Det konstaterades även 
i denna studien att elektroniska dokumentationssystemet ökade patientsäkerheten, 
då de tydligare kunde se förändringar i en patients tillstånd och sätta in adekvata 
åtgärder i tid (Barnsteiner, 2013; De Meester et al., 2013; Socialstyrelsen, 2017). 
 
Den snabba utvecklingen av det elektroniska dokumentationssystemet har gjort att 
vårdpersonalen och utbildningarna inte hunnit med i innovationen (Warren, 2013). 
För om sjuksköterskan hade den grundläggande kunskapen samt kännedomen om 
dels informatiken och datorn, skulle det bli enklare att dokumentera och ge den vård 
som förväntas i dagens samhälle (Warren, 2013). För sjuksköterskan vill inte 
fortsätta bidra till den höga siffran med vårdskador som patienterna drabbas av 
årligen. Utan vi eftersträvar en lönsam god vård och samtidigt arbetar tillsammans 
förebyggande mot vårdskador (Barnsteiner, 2013; SKL, 2016). För att kunna tillämpa 
dokumentationen på ett bra sätt i omvårdnaden utan att det ska påverka arbetsflödet 
och upplevas som tidskrävande, anser vi utifrån resultatet att det behövs mer 
struktur och ett större stöd från ledningen samt utbildning i 
dokumentationssystemet. 
 
Syftet med detta arbetet var att belysa vad sjuksköterskorna hade för erfarenheter 
kopplat till omvårdnadsdokumentationen. I resultatet uttrycktes det att den 
komplexa dokumentationen åsidosatte det patientnära arbetet, något som skapade 
stress och oro. Detta fenomen har även påpekats i andra studier där sjuksköterskorna 
uttryckte att den otillfredsställda utformningen av datasystemet gav upphov till 
ofullständig dokumentation, som kunde inverkat på säker vård och där ett invecklat 
system inte stödjer arbetsflödet (Blair & Smith, 2012; Gephart, Carrington & Finley, 
2015; O'Mahony, Wright, Yogeswaran & Govere, 2014; Vabo, Slettebø & Fossum, 
2017). Där sjuksköterskorna betonade avsaknaden av en tydlig och synlig ledare som 
en viktig del för att uppnå en lyckad implementering (Vabo et al., 2017). 
Sjuksköterskorna uttryckte däremot att ett etablerat och väl fungerande elektroniskt 
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dokumentationssystem sparade tid, var praktiskt och minskade risken för misstag. 
Det elektroniska journalsystemet upplyste betydelsefull information som annars 
kunde missats och vägledde sjuksköterskan till effektivisering. I andra studier fäste 
sjuksköterskorna uppmärksamheten på att det elektroniska dokumentationssystemet 
gav förbättrad tillförlitlighet, noggrannhet, legitimitet och ansågs tidsbesparande. 
Där överförbarheten av patientuppgifter gav positiva följder på dokumentationens 
helhet och den ökade tillgänglighet till patientinformation som ansågs praktiskt. Den 
fungerade även som kommunikationsverktyg mellan personalen och vårdinstanser 
(Blair & Smith, 2012; Drummond & Simpson, 2017; Gephart et al., 2015: González et 
al., 2015; Heidarizadeh, Rassouli, Manoochehri, Zagheri Tafreshi & Kashef 
Ghorbanpour, 2017; O'Mahony et al., 2014; Vabo et al., 2017). 
 
Resultatet lyfte fram otydligheter i systemet om vart dokumentationen skulle läggas 
in och sjuksköterskorna ansåg att den innehöll irrelevant och upprepade information 
som hindrar det administrativa arbetet, där de ofta fick stanna över för att avsluta sin 
dokumentation. Detta påpekas även i andra studier där sjuksköterskorna upplevde 
att dokumentation var en tidskrävande arbetsuppgift med upprepande patientdata. 
Det ansågs även vara en meningslös och bortkastad tid, eftersom ingen läser det de 
skriver. En del sjuksköterskor uttryckte därav att det var en kamp mot klockan att 
hinna slutföra sin dokumentation (Blair & Smith, 2012; Drummond & Simpson, 
2017; Gephart et al., 2015; O'Mahony et al., 2014; Vabo et al., 2017).  
 
Sjuksköterskorna i studien ansåg sig ha kunskapen om vad som fordras för en 
betydande omvårdnadsdokumentation. Men fäste uppmärksamheten på att 
utbildningen som de hade erhållit, inte alltid räckte till för att kunna dokumentera på 
ett regelrätt sätt till den standarden som organisationen och samhället kräver. I vissa 
fall lyste även utbildningen med sin frånvaro, det har tidigare framkommit i studier 
att sjuksköterskor uttryckt otillräcklig utbildning som en orsak till ofullständig 
dokumentation (Blair & Smith, 2012; Heidarizadeh et al., 2017; Gephart et al., 2015) 
Däremot i en annan studie av Drummond och Simpson (2017) beskrev forskarna att 
sjuksköterskorna inte förstod betydelsen och syftet med omvårdnadsdokumentation 
fullt ut. Dock poängterades vikten av att sjuksköterskorna måste få mer tid till 
utbildning och bättre instruktioner i användandet av det elektroniska 
dokumentationssystemet, för en mer fullständig dokumentation. Frågan måste därför 
ställas varför har sjuksköterskornas röster inte blivit hörda på alla dessa år när det 
gäller efterfrågan på utbildning av dokumentationssystemet. Då Blair och Smiths 
(2012) litteraturöversikt av artiklar redan från 1998–2011 tydligt synliggjorde just 
bristen på utbildning, som sjuksköterskorna uttryckte skulle leda till god och säker 
vård. Så därför kvarstår frågan varför har ingen förändring skett under åren, trots de 
åtskilliga vårdskadorna årligen.  
 

Slutsatser  

Hälso- och sjukvårdspersonalen får allt fler krav på sig från samhället. Ett krav är det 
ökade behovet av en mer fullständig och lättförståelig journal, då varje patient ha rätt 
att läsa sin. Politikerna och vårdcheferna behöver lägga mer tid och pengar på sin 
personal och dess utbildning för att uppnå målet. Eftersom sjuksköterskorna 
uttryckte att utbildningen vara bristfällig eller saknades helt när det gällde 
dokumentationssystemet. Plus att öka personalstyrkan vid implementering av ett nytt 
system skulle minska på arbetsbördan och känslan av åsidosättandet av patienterna. 
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Att resultat i studier om sjuksköterskors erfarenheter om dokumentationen är 
densamma och har varit i flera år utan förändring känns upprörande. Med tanke på 
att vi sjuksköterskor är skyldiga enligt lag att dokumentera borde då inte kravet vara 
samma åt andra hållet, att det borde vara lag i att utbilda sin personal att för att 
kunna dokumentera rättsenligt för god och säker vård. För den skyhöga kostnader på 
7 miljarder för vårdskador borde ses som något alla i vårt samhälle skulle vilja bli av 
med.  
 
Fortsatt forskning: Ta reda på vart bristen i dokumentationen egentligen ligger, är 
det verkligen ett komplicerat dokumentationssystem eller är det bristen på 
utbildningen som är svaret. Genom observationsstudier borde det vara möjligt att se 
vad som hindrar och försvårarar för sjuksköterskan i dokumentationssystemet, samt 
genom experimentella studier med kontrollgrupper kunna studera om utbildning 
förbättrar dokumentationen. Kommer framtidens sjuksköterskor bli bättre på att 
dokumentera med tanke på att de är uppfödda med datorer och teknikens snabba 
förändringar.  
 
Kliniska implikationer  
Denna litteraturöversikt ger insikten för hur vårdgivarna bör tänka över utbildningen 
kring dokumentationssystemet, att utöka personalstyrka vid implementering av nya 
system och se till varje sjuksköterskas individuella förutsättningar att ta till sig 
kunskap. Att framtidens sjuksköterskeutbildning bör har dokumentation på schemat. 
Att stödet från vårdgivare till sjuksköterskan behövs synliggöras, för att 
sjuksköterskan ska kunna genomgå framtidens snabbt växande tekniska 
förändringar. Slutligen vila ansvaret hos den som dokumentera att ändra 
inställningen till dokumentation och själv förklara värdet av utbildning för ledningen. 
För vikten av professionell kvalitet på omvårdnaden har förståtts och tagit till sig i 
många länder, däremot på vilket sätt dessa idéer kan implementeras är långsamma i 
sin utveckling.  
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Bilaga 1. Artikelsökningsmatris 

Databas: Cinahl 

Söknings datum: 2018-03-05  
Begränsningar: Abstract available, english language och 2012–2017. 

Sökord Träffar Lästa titlar Lästa abstract Kvalitetsgranskade Till resultatet 

nurs* 67 008     

experience 55 271     

perception 24 404     

feeling 5 991     

attitude 39 825     

knowledge 37 144     

nursing documentation 182     

nursing records 354     

health records 4 231     

medical records 8 182     

      

nurs* AND (experience OR perception      

OR feeling OR attitude OR knowledge) AND      

(nursing documentation OR      

nursing records OR health records       

OR medical records) 660 660 55 8 8 

 

 



 

 
 

Databas: Medline 

Söknings datum: 2018-03-05 (2018-03-15) 
Begränsningar: Abstract available, english language och 2012–2017. 

Sökord Träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Kvalitetsgranskade Till resultatet 

nurs* 133 335     
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attitude 47 349     

knowledge 245 288     

nursing documentation 322     

nursing records 488     

health records 12 903     

medical records 34 878     

      

nurs* AND (experience OR perception      

OR feeling OR attitude OR knowledge) AND      

(nursing documentation OR      

nursing records OR health records       

OR medical records) 879 (882) 882 56 4 4 

 



 

 
 

Bilaga 2. Kvalitetsgranskningsprotokoll 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?         Ja                     Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området         Ja                     Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete?          Ja                      Nej  

 

Är urvalet beskrivet?                                          Ja                      Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av 

frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 

Beskrivs vald kvalitativ metod?                             Ja                         Nej  

Hänger metod och syfte ihop?                              Ja                         Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativ metod) 

Beskrivs datainsamlingen?                                   Ja                         Nej 

Beskrivs dataanalysen?                                        Ja                         Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/                Ja                         Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) 

i diskussionen?                                                       Ja                        Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?                                              

    Ja                        Nej  



 

 
 

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?                                                        Ja                        Nej 

 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 



 

 
 

Bilaga 3. Artikelmatris resultatartiklar 

Författare, 
(årtal), tidskrift, 

(land) 

Titel Syfte Metod, Analys, Deltagare Resultat Kvalitets-
granskning 

Blake-Mowatt, 
Lindo & Bennett 
(2013). 
International 
Nursing Review 
(Jamaica) 

Evaluation of 
registered nurses' 
knowledge and 
practice of 
documentation at 
a Jamaican 
hospital. 

Undersöka hur 
dokumentationen används i 
praktiken av sjuksköterskor på 
sjukhus. 

Mixed method. Beskrivande 
tvärsnittsdesign med 
fokusgruppdiskussioner med 
semistrukturerad 
frågorformulär. 
Kvalitativdata omskrevs, teman 
identifierade och tolkades med 
en innehållsanalys.  
Tre fokusgrupper med totalt 12 
kvinnliga sjuksköterskor. 

De flesta sjuksköterskorna följde 
dokumentations riktlinjerna och 
rapporterade att de faktorer som påverkade 
dokumentationen mest var 
arbetsbelastningen och personal-
patientförhållandet. Deltagarna uttryckte att 
dokumentationen skulle kunna förbättras om 
de fick bättre bemanning, förbättrade 
riktlinjer och mer utbildning. 

Del 1:4 ja 
Del 2:8 ja 

Charalambous & 
Goldberg (2016). 
Journal Of Research 
In Nursing. 
(England) 

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

Förstå sjuksköterskans 
erfarenhet och attityd av 
omvårdnadsdokumentationen 
i äldrevården. 

Kvalitativ intervjustudie. 
Intervjuerna transkriberades 
noggrant och teman 
identifierades samt analyserades. 
8 Sjuksköterskor, 2 män och 6 
kvinnor. 

Sjuksköterskorna upplyste om 
informationsluckor, felaktigheter och 
dubbeldokumentation som fanns i 
dokumentationen och berör säker vård. 

Del 1:4 ja 
Del 2:8 ja 

Chi-Ping, Ting-Ting, 
Chia-Hui & Mills 
(2016). CIN: 
Computers, 
Informatics, 
Nursing. 
(Taiwan) 

Nurses' 
experiences of an 
initial and 
reimplemented 
electronic health 
record use. 

Undersöka sjuksköterskans 
perspektiv att gå från 
pappersjournal till elektronisk 
journal och utforska 
övergångsprocessen av de 
olika journalsystemen. 

Beskrivande kvalitativstudie med 
intervjuer i fokusgrupper i två 
steg. Steg 1 deltog 26 
sjuksköterskor och i steg 2 deltog 
29 sjuksköterskor varav 8 var 
nya deltagare. Kvinnliga 
sjuksköterskor i ålder mellan 22–
35 år. 

Inledningsvis hade deltagarna en positiv 
attityd mot implementering av elektroniskt 
journalsystem och förväntade sig en minskad 
arbetsbelastning. Dock upplevde de stress i 
användandet, problem i innehållsdesignen 
och långsamt nätverk. I ett senare steg 
föreslog deltagarna fler systemfunktioner, 
förstod fördelarna med det elektroniska 
journalsystemet och oroade sig för framtida 
teknikanvändning. 

Del 1:4 ja  
Del 2:8 ja 

Koskela,Sandström, 
Mäkinen & Liira 
(2016). BMC 
Medical Informatics 
and Decision 
Making.  
(Finland) 

User perspectives 
on an electronic 
decision-support 
tool performing 
comprehensive 
medication 
reviews - a focus 
group study with 
physicians and 
nurses. 

Syftet var att bedöma 
individuellt upplevda hinder, 
faktorer och idéer som 
påverkar genomförandet och 
användningen av CDSS 
(computerized decision-
supportsystems). 

Kvalitativstudie. 
Semistrukturerad guide vid 
intervjuer i 3 fokusgrupper med 
4 sjuksköterskor i varje och 2 
grupper med 5 resp. 4 läkare. 
Intervjuerna transkriberades, 
lästes individuellt av alla forskare 
och diskuterades i grupp för att 
ta fram teman. 
 

Det största hindret för att fördelaktigt 
använda CDSS var bristen på strukturerade 
och kategoriserade diagnosdokumentation 
samt föråldrad medicinsk information i det 
elektroniska journalsystemet. Detta ledde till 
falska varningar och misstro mot systemet. 
Bland de tillvägagångsätt som hittades 
framkom fördelar som annars ignorerades tex 
GFR-uträkningar, medicinsk 
säkerhetskontroll och sammanfattningar i de 
enskilda medicinska översikterna. 

Del 1:4 ja 
Del 2:7 ja, 1 
nej 



 

 
 

Författare, 
(årtal), tidskrift, 

(land) 

Titel Syfte Metod, Analys, Deltagare Resultat Kvalitets-
granskning 

Meehan. (2017). 
Journal Of Applied 
Gerontology. 
(U.S) 

Electronic health 
records in long-
term care: Staff 
perspectives. 

Undersöka användarens 
perspektiv av 
elektroniskjournalsystem 
inom vård och 
rehabiliteringsenhet. 

Mixed method. Individuella 
semistrukturerade intervjuer. En 
kvalitativinnehållsanalys 
användes på transkriberande 
data av intervjuerna. Totalt  20 
sjuksköterskor var av 18 kvinnor 
och 2 män. 

Majoriteten av deltagarna utvärderade det 
elektroniska journalsystemet som lätt att 
använda, med en positiv påverkan på 
vårdkvalitén och effektivare kommunikation 
med vårdteamet. Deltagarna påpekade även 
om önskvärda modifieringar till 
programvaran, inklusive korrigeringar för 
mer noggrann administration av läkemedel 
och exakta rapporter om övervakning med 
tarmprotokollet. 

Del 1:4 ja 
Del 2:7 ja, 1 
nej 

Michel, Waelli, 
Allen, & Minvielle 
(2017). Journal Of 
Advanced Nursing.  
(Frankrike)  

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

Undersöka sjuksköterskornas 
uppfattning av det ökande 
administrativa arbete och dess 
innehåll. 

Jämförande fallstudie på två 
sjukhusavdelningar: en intensiv 
vårdavdelning och en geriatrisk 
långvårdsavdelning. Analysen 
baserades på induktiva 
resonemang och triangulering 
samt dataanalysprogramvaran 
Max-Qda 11. 15 sjuksköterskor 
från intensivvårdsavdelningen 
och 5 från geriatriska 
långvårdsavdelningen. 

Sjuksköterskorna på 
intensivvårdsavdelningen uttryckte inga 
klagomål mot dokumentationen, men de på 
den geriatriska långvårdsavdelningen kände 
sig frustrerade. Skillnaden speglade hur vida 
dokumentationen kunde integreras i 
sjuksköterskans kliniska arbete och var 
relaterat till flera faktorer. 
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Schenk, Mayer, 
Ward-Barney, Estill, 
Goss, & Shreffler-
Grant (2016).  
Journal Of Nursing 
Administration. 
(U.S) 

RN perceptions 
of a newly 
adopted 
electronic health 
record. 

Förstå sjuksköterskans 
uppfattning av ett nyligen 
implementerade elektroniskt 
journalsystem. 

Mixed method. Enkät och 
intervjuer före och efter 
implementeringen av det 
elektroniska journalsystemet. 
Kvalitativdata analyserades 
systematisk individuellt och 
tillsammans till enighet. 

Ett år efter implementeringen upplevde 
sjuksköterskorna att det elektroniska 
journalsystemet inte förbättrade 
patientvården, inlärningskurvan var brant 
och de hade lägre självförtroende när det 
gäller användandet med det elektroniska 
journalsystemet. Sjuksköterskorna uttryckte 
både frustration och optimism om systemet. 
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Sidebottom,Collins, 
Winden, Knutson & 
Britt (2012). CIN: 
Computers, 
Informatics, 
Nursing. 
(U.S.) 

Reactions of 
nurses to the use 
of electronic 
health record 
alert features in 
an inpatient 
setting. 

Undersöka sjuksköterskans 
uppfattningar, attityder och 
reaktioner av varningar i det 
elektroniska journalsystemet 
för inlagda patienter.  

Fokusgrupper från tre olika 
sjukhus. Total 50 sjuksköterskor 
i 22–63 års ålder. 

Resultatet innehåller tydliga synpunkter på 
påminnelser och dess innehåll. 
Sjuksköterskorna föredrog en 
instrumentbrädefunktion som inkluderade 
möjlighet att lösa uppgiften i påminnelsen.  
Trots att positiva reaktioner rapporterades 
kopplat till vissa påminnelser, rapporterades 
lågt användande av dessa och tvivel mot data 
inkluderat i påminnelsen. 
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Stevenson, 
Israelsson, 
Petersson & Bath 
(2017). 
Journal Of Clinical 
Nursing. 
(Sverige) 

Factors 
influencing the 
quality of vital 
sign data in 
electronic health 
records: A 
qualitative study. 

Undersöka orsaken till 
ofullständig dokumentation av 
vitala parametrar i det 
elektroniska journalsystemet. 

Kvalitativ studie. Observationer, 
intervjuer av 11 sjuksköterskor 
och 3 läkare. Tematisk analys 
med deduktivt tillvägagångsätt.  

Identifierade två centrala orsaker till 
otillräcklig dokumentation av 
vitalparametrar. Avsaknad av riktlinjer som 
resulterade i bristande registrering av 
mätvärden. Samt saknades lämplig plats för 
dokumentationen och ledde till att 
sjuksköterskorna återgick till pappersform än 
att avvändas sig av det elektroniska 
journalsystemet. 
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Stevenson & Nilsson 
(2012). 
Journal Of 
Advanced Nursing. 
(Sverige) 

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

Undersöka sjuksköterskans 
uppfattning av att använda 
elektronisk patientjournal 
dagliga arbetet på 
vårdavdelning. 

Fokusgruppintervjuer, 21 
sjuksköterskor. Transkriberade 
data genomgick en 
innehållsanalys. Vid 
datainsamlingen hade det 
elektroniska journalsystemet 
använts i ett år. 

Fynden kopplade till patientsäkerhet skapade 
en huvudkategori: dokumentation i vardagligt 
bruk. Tre underkategorier: vitala parametrar, 
översikt och medicinmodulen. 
Sjuksköterskorna rapporterade att det 
elektroniska journalsystemet inte stöttade 
dem i dokumenteringen av patientdata. 
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