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Sammanfattning 

All legitimerad personal inom hälso- och sjukvården är skyldiga att dokumentera. 
Noggrann dokumentation vid inskrivning utifrån checklistan leder till säker vård. Det 
som inte dokumenteras syns inte, är lätt att missa vid överrapportering och kan leda 
till lidande för patienten. Dokumentationen är central i kommunikationskedjan och ett 
hjälpmedel för all vårdpersonal. 
Syfte: Syftet var att undersöka följsamhet till checklista vid inskrivning av patienter i 
samband med dokumentation i datajournal på medicinsk/geriatrisk 
akutvårdsavdelning.   
Metod: En kvantitativ och explorativ studie med deduktiv ansats genomfördes. 
Datainsamlingen bestod av journalgranskning utifrån en förutbestämd checklista som 
används vid inskrivning. Journalgranskningen utfördes på tio inneliggande patienters 
journaler på en medicinsk/geriatrisk akutvårdsavdelning på ett länsdelssjukhus i 
södra Sverige.  
Resultat: Checklistan vid inskrivning följdes till ca 70 % på den medicin/geriatriska 
akutvårdsavdelning medan ca 30 % av sökorden i checklistan var dokumentation 
utförd på akutmottagningen. Dokumentationen fördes under relevant sökord.  
Slutsats: Resultatet visade att sjuksköterskor på medicinsk/geriatrisk 
akutvårdsavdelning följde flertalet sökord utifrån checklistan vid inskrivningstillfället. 
Andra sökord i checklistan fanns redan dokumenterade från akutmottagningen när 
patienten kom upp till akutvårdsavdelningen.   
 
Nyckelord: Checklista vid inskrivning, informatik, journalgranskning, kvantitativ 
metod och sjuksköterskans dokumentation. 

  



    
 

 
 

 

Documentation in the electronic health record when admitting a patient at an 

emergency care department - A quantitative exploratory study. 
 

Summary 
 

All licensed healthcare professionals have an obligation to document. Keeping an 
accurate documentation in the electronic health record leads to a patient-safe care. 
Documentation is key in the communication between healthcare professionals and an 
important tool in the care that is given. 
Purpose: The purpose of the study was to investigate adherence to the checklist when 
documenting in the electronic health record in connection to admitting a patient at a 
medical/geriatric emergency care department. 
Method: Quantitative exploratory reviews of electronic health records. A quantitative 
method with a deductive approach was used when processing data. Data collection 
consisted of electronic health record reviews based on the checklist used at admittance. 
The records viewed were those of patients admitted to an emergency care department 
at a district hospital in southern Sweden. 
Results: 70% of the documentation from the checklist was kept at the 
medical/geriatric emergency department while the other 30% where documentation 
from the emergency room. Documentation was kept under the right search words. 
Conclusion: Results showed that most keywords were followed by the nurses at the 
medical/geriatric emergency department and the missing keywords were already 
documented by nurses at the emergency room. 
 
 
Keywords: Admission checklist, Medical record review, Nursing documentation, 
Nursing informatics and Quantitative method. 
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Inledning 

Inom hälso- och sjukvårdens verksamheter står människors liv och hälsa i centrum. 
Personalen har ansvar för den vård och omsorg som ges till patienterna. Det finns olika 
lagar och författningar som beskriver att all legitimerad personal är skyldiga att 
dokumentera (Raadu, 2016).  
  
Sjuksköterskans ansvarsområden är bland annat att dokumentera det som rör 
patientens omvårdnad och att ta del av olika journalhandlingar och annan 
dokumentation (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Enligt Wier et al (2011) kan 
allvarliga brister ses i dokumentationen vid granskning av journalanteckningar. Det 
har bland annat upptäckts att personal vid dokumentation använder sig av 
förkortningar och medicinskt språk samt att de kopierar text som sedan används på 
nytt i ny information. Andra brister i dokumentationen är kortfattade noteringar om 
patienters tillstånd, avsaknad av information samt utebliven dokumentation i 
journalen (Wier et al., 2011). Det har visat sig att när information saknades i 
dokumentationen gjordes antaganden om att patienten redan fått vård. Sjuksköterskor 
upplevde att avsaknad av samt felaktig dokumentation bidrog till problem och misstag 
i vården av patienten (Charalambous & Goldberg, 2016). Det är viktigt att 
dokumentationen sker på rätt sätt. Det har visat sig att sjuksköterskor dokumenterar 
under fel sökord (Rykkje, 2009).  
 
Studien är viktigt för den kommande professionen som legitimerad sjuksköterska, då 
sjuksköterskors kunskaper och färdigheter kan påverka dokumentationens innehåll 
(Akhu-Zaheya, Al-Maaitah & Hani, 2018). Enligt Hwang och Parks studie (2011) 
saknade sjuksköterskor kunskaper i informatik vilket kan påverka överföringen av 
dokumentation mellan professionerna (Hwang & Parks, 2011). Det har visat sig att 
sjuksköterskor inte alltid förstod vissa sökord som fanns i dokumentationen som 
exempelvis diagnos, planering, genomförande och utvärdering och även detta 
påverkade kvalitén i dokumentationen (Akhu-Zaheya et al, 2018).  
  
Ett länsdelssjukhus i södra Sverige ville undersöka om sjuksköterskans dokumentation 
i datajournal utfördes enligt förutbestämd checklista vid inskrivning. På detta 
länsdelssjukhus arbetar sjuksköterskor och annan personal med elektroniska 
journalsystem. Enligt Jamieson, Ailon, Chien & Mourad (2017) har det visat sig i en 
tidigare studie inom området att användning av elektronisk dokumentation har kunnat 
förbättra bland annat inskrivningsanteckningar (Jamieson et al., 2017). 
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Bakgrund 

Dokumentation i datajournal 

Verksamheter som bedriver vård och omsorg använder datajournal till hjälp för 
informationsöverföring mellan vårdpersonal. Detta ställer krav på all legitimerad 
personal att dokumentera korrekt (Wier et al., 2011). Med datajournal avses i den här 
studien en elektronisk patientjournal. Datajournalen innehåller den information som 
alla beslut kring patientens omvårdnad baseras på och olika professioner tillför 
regelbundet ny information kring olika procedurer i patientens vård. Sjuksköterskan 
dokumenterar olika uppgifter om patientens tillstånd, omvårdnad, mätresultat och 
medicinering (Aragon Penoyer et al., 2014). 
  
Att föra noggrann dokumentation i datajournal vid inskrivning hjälper personalen att 
utföra god och säker vård för patienten. Även risken för vårdskador minskar om all 
viktig information dokumenteras i samband med inskrivningen av patienter. 
Patientjournalen är ett arbetsinstrument för all vårdpersonal som möjliggör att följa 
upp varje enskild patients vårdprocess under vårdtillfället (Björvell 2018). 
  
Vid ineffektiv dokumentation leder det till informationsbrist mellan vårdpersonalen 
och konsekvenser av detta leder till ökad risk för felbehandlingar för patienterna Det 
kan handla om att patienternas behandlingar uteblir, därför är det viktigt att föra 
fullständig dokumentation för varje patient som kontaktar vården Tower, Chaboyer, 
Green, Dyer & Wallis, 2012) 
 

Informationskällor i dokumentation 

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska hälso- och sjukvården främja hög 
patientsäkerhet genom att undvika vårdskador. En rapport gjord av Socialstyrelsen 
(2012) visar på att en av de vanligaste orsakerna till vårdskador är bristande 
kommunikation och dålig informationsöverföring mellan vårdgivarna 
(Socialstyrelsen, 2012). 
 
Sjuksköterskor använder dokumentation för att kommunicera om patientens vård 
med annan personal. All personal har ansvar för det som dokumenteras i journalen. 
Vid dokumentation gör sjuksköterskor bedömningar, registrerar patientens framsteg 
och även utvärderar den vård som har utförts (Tower et al., 2012). Datajournalen 
används som informationskälla där personalen kan titta tillbaka och utföra olika 
jämförelse som exempelvis, se vilka åtgärder som är insatta, hur patienten svarar på 
läkemedel och om det ger någon effekt m.m. Genom informationen som finns i 
datajournalen kan vårdgivarna diskutera med varandra för att komma fram till 
gemensamma beslut för vidare behandling (Tower et al., 2012).  
 
Innehållet i dokumentationen används inte bara som information mellan vårdgivare 
utan det kan också användas som bevis vid klagomål eller förhör. Vid undersökningar 
efter en incident som inträffat i vården kan sjuksköterskans dokumentation vara den 
främsta informationskällan (Scruth, 2014) 
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Checklista vid inskrivning 

Checklistor syftar till att förbättra säkerhet, följsamhet, fullständighet och konsekvens 
vad gäller dokumentation (de la Cruz et al., 2016). Checklistor vid inskrivning på 
sjukhus används som ett verktyg för vårdpersonal för att säkerställa att all information 
om patienten inhämtas vid inskrivning. Checklistan minskar risken för att glömma 
information vid insamling av data från patienten. Checklistorna består av olika punkter 
som är relevanta att inhämta för vidare bedömning i patientens vårdprocess (Bilaga 1). 
Användning av checklistor kan förbättra vårdpersonalens förmågor och kunskaper i 
att utföra en säker dokumentation i datajournalen (Zipple, 2010). 
  

Faktorer som påverkar sjuksköterskans dokumentation 

I studien av Paans, Sermeus, Nieweg & Van Der Schans (2010) undersöker forskarna 
sjuksköterskors noggrannhet vid dokumentation av patienter från 35 olika avdelningar 
på tio sjukhus i Nederländerna (Paans et al., 2010). Resultatet visar att det finns 
bristande kunskaper hos sjuksköterskor vad gäller rapportering och dokumentation. 
De faktorer som påverkar sjuksköterskor vid dokumentation är otillräcklig kompetens 
om dokumentation, yttre faktorer som stress, vilken struktur varje enskild 
sjuksköterska använder sig av vid rapportering, erfarenheter och hur de gör sina 
kliniska bedömningar vid olika patientsituationer. Att föra noggrann patientjournal 
ger möjlighet för sjuksköterskor att granska vårdprocessen och det skapar även 
möjlighet för dem att skapa en helhetsbild av patientens situation vilket leder till 
säkrare vård (Paans et al., 2010). 
  
Tidsaspekten är central i sjuksköterskans arbete, då de upplever att dokumentation är 
tidskrävande vilket kan påverka dokumentationens kvalitet. Andra faktorer som 
påverkar sjuksköterskans dokumentation är att de blev avbrutna av undersköterskor, 
läkare, anhöriga, telefonsamtal och annan personal på avdelningen. Ytterligare 
faktorer som påverkar var tekniska problem med datorerna, då får personalen ta 
kontakt med teknisk support för att lösa problemet (Stevenson, Nilsson, Pettersson & 
Johansson, 2010). 
  
Keenan, Yakel, Dunn Lopez, Tschannen & Ford (2013) identifierar ytterligare orsaker 
som påverkar sjuksköterskans dokumentation och variation i utförandet av 
dokumentation är en av dessa. På vissa avdelningar används initialt papper och penna 
för att dokumentera medan andra avdelningar direkt använder sig av elektroniska 
dokumentationsverktyg (Keenan et al., 2013). Då sjuksköterskor arbetar olika skift 
vårdas patienten varje dag av ett flertal olika sjuksköterskor. På grund av den stora 
omsättningen av personal under varje dygn måste sjuksköterskor lita på tidigare 
dokumentation för att se till att rätt information om patienten förs fram (Keenan et al., 
2013). 
 

Medicinsk/Geriatrisk akutvårdsavdelning 

Risken att bli multisjuk ökar med stigande ålder och i en studie gjord av Melis, 
Marengoni, Angleman & Fratiglioni (2014) har 34% av deltagarna som var friska i 
studiens början samt 66% av deltagarna med endast en sjukdom sedan tidigare, blivit 
multisjuka efter tre års tid. På medicinsk/geriatrisk akutvårdsavdelning vårdas 
patienter med medicinska och geriatriska sjukdomar. Till största delen har patienterna 
en diagnos inom något eller några av områden så som endokrinologi, gastroenterologi, 
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hematologi, kardiologi, lungmedicin, neurologi, njurmedicin och reumatologi. 
Exempel på några av dessa diagnoser är lunginflammation, hjärtinfarkt, stroke, 
diabetes typ 1 och typ 2 m.m. (Fryckstedt, 2018). Vilka symtom som kan uppstå beror 
på vilken diagnos patienten har och dessa symtom kan vara till exempel illamående, 
förvirring, huvudvärk m.m. Utifrån diagnosen sätts olika åtgärder in för att försöka 
återställa patientens hälsa på bästa möjliga sätt utifrån de förutsättningarna som finns 
(Edberg & Wijk, 2014). Att vårdas inom akutsjukvård innebär vård som inte kan vänta 
utan patienten är plötsligt insjuknande och behöver omgående medicinska åtgärder. 
Sjuksköterskor på akutvårdsavdelningar har stort ansvar över avancerad omvårdnad 
av patienter som inkommer akut. Deras arbetsuppgifter är att ge omvårdnad till 
patienten genom att bland annat ta prover, samla in data, förbereda patienten inför 
läkarbesök, assistera läkare vid undersökningar/behandlingar och vissa av dessa 
behandlingar kan sjuksköterskan utföra själv. Det gäller att fatta konkreta beslut och 
vara lugn i alla situationer i en arbetsmiljö där tempot är högt och påfrestande 
(Arvidsson, 2013).  
 
 
Sjuksköterskan ska anpassa sig efter individens behov genom att visa respekt för att 
kunna fördjupa sig i varje patients situation. Under varje patients vårdprocess har 
sjuksköterskan en roll att följa vårdkedjan och utföra insatta åtgärder enligt läkarens 
ordination. Sjuksköterskan ska finnas som stöd för patienten, ge information till 
patienten och närstående på ett språkligt tydligt och förståeligt sätt. Detta skapar en 
relation med patienten och de närstående, där alla får möjligheten att känna sig 
delaktiga (Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti & Galvin, 2013).  
 

Lagar och författningar 

Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) är all legitimerad vårdpersonal skyldig att föra 
patientjournal. Denna lag styr över hur patientjournalen ska skrivas och hur 
uppgifterna ska skyddas. Syftet med patientjournalen är att bidra till en god och säker 
vård av patienten (Socialdepartement, 2008).  
  
Offentlighets och sekretesslagen (SFS 2009:400) beskriver hur olika myndigheter ska 
registrera personuppgifter och att uppgifter inte får delas ut. I denna lag ingår även 
tystnadsplikt och om den enskilde bryter mot sekretesslagen kan denne straffas för det.  
  
GDPR står för General Data Protection Regulation.  GDPR är den allmänna 
dataskyddsförordningen vilket är skyddet vid hantering av personuppgifter inom 
Europa (Schultz & Hennis-plasschaert, 2016). Personuppgifter är information om den 
enskilde individen. Denna förordningen hindrar organisationer att hantera 
personuppgifter om individen inte gett sitt samtycke till detta eller om det inte finns 
någon uppenbar anledning för organisationen att hantera dessa. GDPR gäller inte för 
behandlingar av personuppgifter för avlidna personer eller juridiska personer, utan det 
gäller för en fysisk person som är i livet (Schultz & Hennis-plasschaert, 2016).  
  
Regionen utgår från Dataskyddsförordningen (GDPR) och Patientdatalagen vid 
hantering av patienters personuppgifter. Vid insamling av personliga uppgifter och 
hantering av det måste individen ge samtycke till det för att personalen ska kunna ta 
del av informationen. Personal som har vårdkontakt med individen eller med visst 
tillstånd få gå in i patientjournalen och läsa då journalen är en viktig 
kommunikationskanal inom vården för att underlätta vardagsarbetet. Varje individ 
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har rätt till att återkalla sitt samtycke när som helst om individen skulle vilja det utan 
att ange orsak (Poulsen & Lundholm, 2019).  
 
  

Informatik 

Alla legitimerade sjuksköterskor har ett självständigt ansvar för den omvårdnad som 
ges till patienterna och deras utgångspunkt är de sex kärnkompetenserna, 
personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård 
och förbättringskunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Informatik är en av 
de sex kärnkompetenser vilket innebär att sjuksköterskan, för att kunna garantera en 
säker vård av god kvalitet, ska ha förmåga att använda sig av e-hälsotjänster och e-
hälsoverktyg samt bidra till att utveckla dessa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 
E-hälsotjänster och e-hälsoverktyg är en effektivare administration och säkrare 
hantering av till exempel läkemedel, personuppgifter m.m. Detta hjälper patienter att 
lättare hitta den vård de behöver och boka tid via tjänsterna (Waldenström, 2016). 
Informatik tydliggör sjuksköterskans ansvar för att dokumentation utförs på ett 
korrekt sätt och i enlighet med de rutiner kring dokumentation som finns men även på 
ett sådant sätt att sekretessen kan upprätthållas (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017b). Informatik är av stor betydelse för sjuksköterskor då de arbetar i en miljö där 
tekniken ständigt utvecklas (Warren, 2013). 
  
Kunskaper i informatik hos sjuksköterskor har blivit nödvändigt för att kunna förse 
patienter med en god och säker vård och faktorer som påverkar sjuksköterskans 
kunskaper vad gäller informatik är dennes datorkunskaper samt den utbildning 
sjuksköterskan fått i informatik (Hwang & Park, 2011). Enligt Hwang och Parks studie 
(2011) upplever över två tredjedelar av sjuksköterskor att de saknar kunskaper i 
informatik vilket kan påverka bland annat den dokumentation de utför vad gäller 
säkerhet och sekretess men också vad gäller överföring av dokumentation mellan 
professioner.  
 
För att kunna bedriva en personcentrerad vård måste sjuksköterskor besitta 
kompetensen att hantera patientuppgifter, så som anamnes, omvårdnadsstatus och 
annan övriga data, som finns i journalsystemet (Warren, 2013). Det är av största vikt 
att utbyten av journalinformation fungerar på ett tryggt och framförallt säkert sätt, 
särskilt då information även utbyts mellan olika vårdgivare. För att utbytet ska fungera 
på ett korrekt sätt är det viktigt att det finns riktlinjer att följa vid hantering, insamling 
och utbyte av information. Det är också väsentligt att de termer och begrepp som 
används i vården är standardiserade samt att det utförs regelbundna 
kvalitetsmätningar. (Warren, 2013). Det är i arbetet kring detta som sjuksköterskan 
har en viktig roll. 

 

Syfte 

  

Syftet var att undersöka sjuksköterskors följsamhet till checklista vid inskrivning av 
patienter i samband med dokumentation i datajournal på medicinsk/geriatrisk 
akutvårdsavdelning.  
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Material och metod 

Design 

För att besvara syftet har en empirisk studie med deduktiv ansats genomförts vilken 
utgår från en design som är kvantitativ och explorativ baserad på granskning av 
patientjournaler. Deduktiv ansats innebär att det finns en modell redan vid 
planeringen. Modellen används  som en röd tråd genom forskningsprocessen 
(Henricsson & Billhult, 2012). Vid datainsamlingen används en förutbestämd 
checklista (Bilaga 1) vilken ska användas som stöd vid inskrivning av patienter på 
medicinsk/geriatrisk akutvårdsavdelning.  

  
Innebörden av en empirisk studie är att information om hur verkligheten ser ut 
inhämtas (Priebe & Landström, 2012). I studien inhämtas information genom 
granskning av inskrivningsanteckningar i journalen för att på så sätt besvara syftet (se 
även Bilaga 1). Kvantitativ design användes för att utforska numerisk användning av 
checklistan vid inskrivning på vårdavdelningen. 
 

Urval 

Urval av deltagande patienter gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 
man valt de individer som fanns närmast till hands och som stämmer överens med den 
målgrupp som efterfrågas i syftet (Eliasson, 2013). Detta innebär att patienter som var 
inneliggande på den medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelningen vid tillfället för 
journalgranskningen tillfrågades om deltagande. Inklusionskriterier för att delta i 
studien var att patienten skulle ha förmåga att förstå den information som gavs både 
muntligt och skriftligt. Patienten skulle också ha förmåga att ge sitt samtycke genom 
att underteckna en samtyckesblankett. Exklusionskriterier var bland annat 
demenssjukdom eller andra tillstånd där patienten ej kan ta till sig informationen eller 
ge sitt samtycke fullt ut.  
 
För att få möjlighet till att granska journaler krävdes en särskild 
granskningsbehörighet till det datajournalsystem som används på sjukhuset. Därför 
togs kontakt med verksamhetschefen för medicinkliniken för att få tillstånd att granska 
journaler samt behörighet för detta. Kontakt togs även med vårdenhetschef för att 
informera om studien och gemensamt komma fram till när granskningen på 
avdelningen skulle ske. Efter verksamhetschefens godkännande erhölls 
granskningsbehörigheter till sjukhusets datajournalsystem vilket gav tillgång till de på 
avdelningen inneliggande patienternas journaler. Av dessa granskades endast 
anteckningar i de journaler där patienten givit sitt samtycke.  
 
Syftet med studien var att undersöka om dokumentation i datajournal utförs via 
förutbestämd checklista vid inskrivning av patienter. De journaler som granskades var 
journaler från patienter som vårdades på medicinsk/geriatrisk akutvårdsavdelning på 
ett länsdelssjukhus i södra Sverige.  
 
 
Kontext - Medicinsk/geriatrisk akutvårdsavdelning 
På utvald medicin- och geriatrikklinik vårdas patienter som är i behov av medicinsk 
och geriatrisk vård. Patienter som vårdades på avdelningen var i åldrarna arton år och 
uppåt. Huvuddiagnoserna hos dessa patienter var antingen endokrinologiska 
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sjukdomar som till exempel, diabetes eller geriatriska sjukdomar så som demens och 
hypertoni. Kliniken har fyra vårdavdelningar, totalt finns det 72 vårdplatser och ca. 
300 medarbetare. På varje avdelning finns det flera olika yrkeskategorier, till exempel 
sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, vårdadministratörer m.m., som samverkar 
kring patienternas vård. Vården som ges på kliniken bygger på teamarbetet mellan de 
olika professionerna, detta för att skapa en trygg och säker vård för patienterna vid 
inskrivning respektive utskrivning.  
 
 
Studien utfördes på en av de fyra vårdavdelningarna på den medicinisk/geriatriska 
kliniken på ett länsdelssjukhus i södra Sverige. Avdelningen har arton vårdplatser och 
här vårdas patienter med endokrinologiska sjukdomar som exempelvis diabetes samt 
patienter med akuta geriatriska sjukdomar. På avdelningen finns det tre moduler och 
i varje modul finns det en sjuksköterska och en undersköterska. Varje modul har hand 
om sex till nio patienter, beroende på antalet patienter som är inneliggande på 
avdelningen. På avdelningen arbetar personalen i team. I teamet finns det läkare, 
sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer, servicepersonal och patienten. 
På avdelningen arbetar personalen också i ett projekt, ”apotekare i vården”. Detta 
underlättar för sjuksköterskor vid exempelvis medicindelning inför hemgång, om det 
till exempel skulle fattas mediciner. Apotekaren fyller på läkemedelsförrådet och kan 
även ge rådgivning vid läkemedelsfrågor. Verksamheten arbetar efter modellen Rätt 
använd kompetens (RAK). Syftet med detta är att försöka utveckla och hitta nya 
schemamodeller som ska anpassas på bästa möjliga sätt för alla medarbetare. 
 

Datainsamling 

Med utgångspunkt från syftet gjordes insamlingen av data till studien genom 
granskning av datajournaler från avdelningens datajournalsystem. Journalgranskning 
genomfördes med hjälp av den förutbestämda checklista som används vid inskrivning 
av patienter på den medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelningen (Bilaga 1). 
Checklistan är ett stöd för sjuksköterskan vid insamling av data i samband med 
inskrivningen. Granskning skedde på tio inneliggande patienters journaler på den 
medicinsk/geriatriska avdelningen.  Vid insamling av data användes checklistan för att 
belysa hur sjuksköterskor har använt sig av checklistan vid inskrivningen. Vid 
insamlingen av data granskades endast journaler som dokumenterats inom 24 timmar 
från patientens inskrivning. All information som har samlat in har avidentifierats och 
det kommer ej vara möjligt att, utifrån resultatet i studien, identifiera enskilda 
individer. 
 
Checklistan (Bilaga 1) består av fyra huvudsökord: Anamnes, Status, Riskbedömning 
samt Gemensamma dokument. Under varje huvudsökord finns en varierande mängd 
andra sökord vilka alla är relaterade till huvudsökordet. Till Anamnesen hör sökord så 
som kontaktorsak och hälsoproblem medan sökord som bland annat cirkulation och 
smärta hör till Status. Riskbedömningen består av sökord så som fallrisk och trycksår 
och under Gemensamma dokument återfinns sökord som bland annat boende och 
samtycke. Allt på checklistan ska dokumenteras i direkt anslutning till inskrivningen, 
riskbedömningen har sjuksköterskan dock upp till ett dygn på sig att genomföra.  
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Dataanalys 

Granskning har utgått från patientjournaler utifrån förutbestämd checklista vid 
inskrivning som används på den medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelningen där 
studien har utförts. Materialet som samlats in vid datainsamlingen har lästs igenom 
flertalet gånger för att kunna kvantifiera innehållet och sedan bilda en helhet i ett 
stapeldiagram (Figur 1 & Figur 2) vilket har gjorts i Excel. Genom att använda diagram 
för att redovisa kvantitativa resultat ges en tydligare bild av hur den data som har 
samlats in fördelas (Eliasson, 2013). All data har bearbetats genom Excel (Figur 1 & 
Figur 2).  
 

Etiska överväganden 

Etiska frågor har beaktats vid journalgranskningen som gjordes för att besvara syftet. 
Det vill säga att redan insamlade data som fanns i datajournaler användes med hjälp 
av en “checklista vid inskrivning” som vårdavdelningen använder sig av vid 
dokumentation för inskrivning. För att kunna utföra journalgranskning av datajournal 
på tio inneliggande patienter behövdes samtycke från deltagarna. Deltagarna fick 
information om forskningen både skriftligt och muntligt. Att delta var frivilligt och 
deltagarna fick information om att de kan avbryta sitt deltagande närsomhelst utan att 
ange orsak. För att försäkra att studien uppfyller etiska krav har även Hälsohögskolan 
i Jönköpings egengranskning (Bilaga 6) genomförts. Detta för att säkerställa att inget 
hot mot deltagarnas integritet förekom. Enligt egengranskningen framkom det att 
deltagarna ej löpte några risker i och med sitt deltagande i studien. Det framkom även 
att deltagarna utifrån presentationen av resultatet ej kan identifieras. För att undvika 
att deltagare  ska kunna identifieras har inga anteckningar som granskats redovisats i 
sin helhet eller på ett sådant sätt att informationen i dessa kan kopplas till enskilda 
individer.  
 
Enligt Sjuksköterskan och allmänheten som är en av ICN:s fyra etiska koder (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017a) för sjuksköterskor ska informationen som ges till 
deltagarna vara individuell och kulturellt anpassad. Detta gjordes under studien 
genom att informationen som gavs till deltagarna anpassades efter individen till 
exempel genom lättförstådd svenska, kroppsspråk m.m. För att säkerställa att 
deltagarna förstod den information som gavs både skriftligt och muntligt fick 
deltagarna återberätta den information som givits innan de fick skriva på 
samtyckesblanketten (Bilaga 5). Vid hantering av personuppgifter som har hämtats vid 
journalgranskning har det insamlade materialet förvarats i ett låst skåp för att 
obehöriga ej ska ha tillgång till det (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Det material 
som insamlats vid journalgranskningen har sedan strimlas vid avslutad studie. För att 
få tillgång till journaler att granska fanns behov av en särskild 
journalgranskningsbehörighet. Detta krävde ytterligare ett godkännande och samtycke 
från verksamhetschefen på den avdelning där studien genomfördes. För att skapa 
anonymitet presenterades data på ett sådant sätt att enskilda personer inte går att 
identifiera utifrån redovisningen av resultatet (Sandman & Kjellström, 2018). Den data 
som insamlats ska presenteras som en uppsats vilken sjukhuset som haft önskemål om 
studien ska ha möjlighet att ta del av. Detta för att den medicinsk/geriatriska 
akutvårdsavdelningen ska få en bild kring sjuksköterskans följsamhet av checklistan 
vid inskrivning av patienter. Studien kan vara till nytta för den medicinsk/geriatriska 
akutvårdsavdelningen för att göra eventuella ändringar på checklistan utifrån 
resultatet. 
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Resultat  

Resultatet presenteras i form av stapeldiagram (Figur 1 & Figur 2) samt beskrivande 
text som förklaring. Resultatet visar, i procent, frekvensen av dokumentationen under 
sökorden som förts i datajournalen enligt checklista vid inskrivning. Resultatet visar 
också om dokumentationen förs under rätt sökord. Det framkommer också om det är 
sjuksköterska vid den medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelningen eller på 
akutmottagningen som dokumenterar. Vidare framkommer information om det är 
sjuksköterskan på medicinsk/geriatriska avdelningen eller sjuksköterskan på 
akutmottagningen som dokumenterar mest frekvent under respektive huvudsökord. 
 

 
Figur 1: Sammanställning av dokumentation i datajournal enligt checklista. 

 
Blå staplar i Figur 1 visar de sökord från checklistan som  dokumenteras av personal i 
samband med inskrivningen av patienter på medicinsk/geriatrisk akutvårdsavdelning. 
Orange staplar visar sökord som dokumenteras i samband med att patienten 
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inkommer till akutmottagningen. Då dokumentation av sökordet är gjort på 
akutmottagningen innebär det att den senaste dokumentationen är förd av 
sjuksköterska på akutmottagningen och att ingen dokumentation har förts i samband 
med inskrivning av patienten på medicinsk/geriatrisk akutvårdsavdelning. 
 

Högst respektive lägst frekvens av dokumentation 

Sammanlagt finns det 208 anteckningar dokumenterade för de 10 patientjournalerna 
under de olika sökorden på checklistan (Bilaga 1). Vid inskrivningen är det 70 % av 
dokumentationen som dokumenteras på medicinsk/geriatrisk akutvårdsavdelningen 
medan 30 % är dokumentation som förs i samband med att patienten inkommer till 
akutmottagningen. 
 
Det mest dokumenterade sökordet på den medicinsk/geriatriska 
akutvårdsavdelningen är News (National Early Warning Score) vid ankomst vilket 
dokumenterats i samtliga tio granskade journaler. Med NEWS menas vitala 
parametrar som består av syremättnad, andningsfrekvens, blodtryck, pulsfrekvens, 
medvetandegrad och temperatur. Information som framkommer utifrån NEWS är 
patientens tillstånd, det vill säga patientens värden vad gäller till exempel blodtryck, 
syremättnad, andningsfrekvens m.m. vilket är viktig information inför kommande 
behandlingar. Denna information ligger också till grund för att bestämma vilken 
behandling som ska startas omedelbart eller kan påbörjas senare på kliniken eller 
genom primärvården.  NEWS tas på varje patient vid ankomst till den 
medicinsk/geriatriska avdelningen då det kan visa förändringar i patientens tillstånd. 
Dessa värden är också ett underlag för vidare utredning under sjukhustiden. 
 
De sökord som dokumenteras till störst del på akutmottagningen är Närstående 
informerad samt Identitetsband. Sökordet Närstående informerad finns i sju av åtta 
journaler dokumenterat av personal på akutmottagningen. Vad gäller sökordet 
Identitetsband så dokumenterar personalen på akutmottagningen även där i sju av nio 
journaler. 
 
Fyra av sökorden finns inte dokumenterade i någon av de tio journalerna varken av 
personal på den medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelningen eller på 
akutmottagningen. Dessa sökord är; Hälsoupplevelse, Körkort och vapen, Värdesaker 
samt ID-lapp till beläggningslista. 
 

Huvudsökord  

Anamnes 
Under huvudsökordet Anamnes finns det dokumentation under nio av de tio sökorden 
och sammanlagt finns det fyrtiofem anteckningar dokumenterade under de olika 
sökorden. Under 62 % av dessa har personal på akutmottagningen dokumenterat 
jämfört med 38 % som dokumenteras i samband med inskrivning på 
medicinsk/geriatrisk akutvårdsavdelning. Flest anteckningar finns under sökordet 
kontaktorsak. Information som framkommer utifrån kontaktorsak var orsaken till 
varför patienten söker vård på sjukhuset. Detta beskrivs i detalj av akutmottagningen 
då patienten oftast anländer dit i första hand. Med detaljerad inskrivning avses till 
exempel information om för hur länge sedan händelsen har inträffat, vad det är som 
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hänt, vilka symtom som patienten har samt information angående patientens agerande 
i samband med händelsen. 
 
Inskrivningar från akutmottagningen följer med i datajournalen när patienten 
kommer upp till den medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelningen. Vid datainsamling 
av anamnes samlas information in med hjälp av patienten eller närstående som följer 
med patienten in till akutmottagningen. Anamnes är detsamma som förhistoria där 
patientens tidigare sjukdomstillstånd beskrivs. Det är information som samlas in när 
patienten kommer i kontakt med vården och vårdgivaren gör en sammanställning av 
informationen. Under huvudsökorden anamnes enligt checklistan vid inskrivning 
(Bilaga 1) efterfrågas exempelvis, kontaktorsak, uppgiftslämnare, närstående 
informerade m.m.  
 
 
Omvårdnadsstatus 
I omvårdnadsstatus finns det undersökord som används för att dokumentera om 
patientens hälsotillstånd. För att få checklistan komplett, skriver sjuksköterskor in 
patientens hälsotillstånd (omvårdnadsstatus). I omvårdnadsstatusen som är 
huvudsökord i checklistan finns det undersökord som exempelvis, andning, 
cirkulation, elimination, nutrition med mera, för tydligare bild hänvisas läsarna att 
titta på checklistan vid inskrivning (Bilaga 1). Omvårdnadstatusen skapar en 
helhetsbild av patientens hälsotillstånd och det underlättar för vårdgivare att följa 
patientens vårdprocess. 
 
Under huvudsökordet Status återfinns dokumentation under alla de tretton 
huvudsökorden med sammanlagt nittioåtta anteckningar dokumenterade under de 
olika sökorden. Under detta huvudsökord dominerar dokumentation gjord vid 
inskrivning på medicinsk/geriatrisk akutvårdsavdelning med hela 71 % jämfört med 
29 % som har dokumenterats på akutmottagningen. Här finns flest anteckningar under 
sökorden Aktivitetsförmåga samt Cirkulation. Information som framkommer 
angående patienters aktivitetsförmåga i samband med granskningen av 
patientjournaler är till exempel, hur patienten förflyttar sig. Det kan vara med hjälp av 
rullator, stöd av två personer eller tak lift m.m. Information som framkommer utifrån 
cirkulation är hur kroppens funktioner arbetar, det vill säga hur musklerna hjälper 
blodet att cirkulera i kroppens delar. Här finns bland annat information om patienters 
blodtryck, förmaksflimmer och användning av stödstrumpor. 
 
Sökorden Elimination, Hud samt Nutrition finns dokumenterade i fler än hälften av 
de tio journaler som granskades. Under Elimination (n=9) finns det dokumentation 
om patienter har kateter, när de skött magen senast och vad eventuella bladderscan-
kontroller visar. Bladderscan-kontroller utförs på patienter för att kontrollera hur 
mycket urin som står kvar i blåsan efter urinering. Under Hud (n=7) finns information 
om sår och hudinfektioner. Finns inga sår eller liknande kan det stå “Hel hudkostym”. 
Även under sökordet Nutrition finns det mycket dokumentation (n=9). Här finns 
dokumentation rörande patienters näringsintag så som vilken kost de äter men också 
information om illamående.  
 
Riskbedömning 
Under huvudsökordet Riskbedömning finns det dokumentation på alla av de sex 
sökorden med sammanlagt 24 anteckningar. Hela 83 % av dessa står den 
medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelningen för medan 17 % har dokumenterats i 
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samband med att patienten inkommer till akutmottagningen. Flest anteckningar 
återfinns under sökordet MRB, det vill säga multiresistenta bakterier.  
 
Gemensamma dokument 
Under huvudsökordet Gemensamma dokument finns dokumentation endast på tio av 
de tretton sökorden med totalt 41 anteckningar. 95 % av dessa anteckningar har 
dokumenterats på den medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelningen i samband med 
inskrivning medan 5 % av anteckningarna har dokumenterats av personal på 
akutmottagningen. Flest anteckningar har sökordet NEWS vid ankomst vilket finns 
dokumenterat i alla de tio journalerna.  
Även sökordet “PVK (perifer venkateter/infarter infört i journaltabell” har en hög 
frekvens av anteckningar då det finns dokumenterat i nio av de tio journalerna. 
 
Detta innebär att flest antal anteckningar har dokumenterats i samband med att 
patienten skrivs in på den medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelningen då tre av fyra 
huvudsökord har flest antal anteckningar från just den medicinsk/geriatriska 
akutvårdsavdelningen. 
 

 

Figur 2: Sammanställning av dokumentation förd under rätt sökord enligt 
checklistan 
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Dokumentation under rätt sökord 

Vid granskning av journalerna studeras också om dokumentationen är förd under rätt 
sökord (Figur 2). De blåa staplarna visar på det totala antalet journaler där sökordet 
finns dokumenterat under det korrekta sökordet.  
 
Utifrån den förutbestämda checklistan vid inskrivning framkommer det att 
dokumentationen som är förd under de olika sökorden är relevant för respektive 
sökord. Det vill säga att i dokumentationen som är förd exempelvis under sökordet 
Andning framgår det om patienten kunde syresätta sig själv eller om patienten har 
behov av syrgas. Dokumentation i de tio journaler som granskats förs således 
genomgående under rätt sökord av både akutmottagning samt medicinsk/geriatrisk 
akutvårdsavdelning. 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Kvantitativ och explorativ design valdes som utgångspunkt i studien för granskning av 
patientjournaler för att besvara syftet. Deduktiv ansats har använts som en röd tråd 
genom forskningsprocessen och det innebär att forskningen har utgått från 
checklistans punkter (Figur 1) samt teorin om ”informatik” vilket är studiens teoretiska 
förankring. 
 
Planen var att utföra journalgranskning på tio till tolv inneliggande patienters 
journaler på de fyra medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelningarna på ett 
länsdelssjukhus i Södra Sverige. Förutsättningarna och möjligheterna som fanns för 
att kunna utföra journalgranskning fanns dock endast på en geriatrisk 
akutvårdsavdelning. Därmed fick de tio journalgranskningarna ske på den 
medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelningen som fanns tillgänglig vid tidpunkten för 
datainsamlingen. Urvalet av deltagarna blev bekvämlighetsurval, det vill säga de 
patienter som fanns att tillgå var de som fick förfrågan om att delta i studien.  
 
I denna studie har journalgranskningar genomförts på tio inneliggande patienters 
journaler på en medicinsk/geriatrisk akutvårdsavdelning på ett länsdelssjukhus i 
Södra Sverige. Journalgranskningarna delades på hälften, vilket blev fem granskningar 
att genomföra per person, då två personer genomfört studien. De tio patienternas 
journalerna har sedan lästs igenom ett flertal gånger för att sedan kunna analysera 
dessa utifrån kvantitativ metod med avsikt att svara på syftet och utifrån det komma 
fram till relevant resultat. Styrkan med resultatet är stapeldiagram (Figur 1 & Figur 2) 
med tolkande text som förklaring till vad diagrammen visar samt beskrivningar av 
sökorden från den förutbestämda checklistan vid inskrivning.  Då analysen gjordes av 
båda personerna i studien skapades det kontinuerliga diskussioner och reflektioner 
kring analysen, vilket ses som en styrka (Polit & Beck, 2016). Det kan ses som en 
svaghet och begränsning vad gäller antalet journaler som granskats samt även 
begränsningen vad gäller avdelningar att granska på i samband med studien. Detta kan 
påverka resultatet då endast tio journaler granskades och studien enbart genomfördes 
på en av fyra medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelningar och (Polit & Beck, 2016). 
Alla fyra akutvårdsavdelningar använder checklistan vid inskrivning. Svagheten med 
forskningen är att studiens resultat hade kunnat visa på en större trovärdighet om 
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journalgranskningen hade skett på alla de fyra akutvårdsavdelningarna. Efter att 
resultatet har analyserat fram utifrån kvantitativ design med en deduktiv ansats som 
var baserad på journalgranskning har resultatet diskuterats med handledaren vilket 
har gjort att även om en tredje person hade granskat journalerna så hade denne kunnat 
ifrågasätta studiens resultat. Detta ökar trovärdigheten med studien (Polit & Beck, 
2016). 
 
Inom kvantitativ metod används tre begrepp som validitet, reliabilitet och 
generalisering för att bedöma resultatets trovärdighet. Styrkan är att under 
datainsamlingen med kvantitativ ansats har dessa tre begrepp använts som en 
utgångspunkt i studien för att skapa trovärdighet i resultatet. Validitet innebär att 
forskaren försöker mäta det som är relevant för syftet (Patel & Tebelius, 1987) vilket 
har gjorts i denna studie genom att studera frekvensen av dokumentationen under de 
olika sökorden i checklistan. Begreppet reliabilitet handlar om pålitlighet, det vill säga 
hur forskaren har valt mätinstrument vid datainsamling och om det är pålitlig (Patel & 
Tebelius, 1987). Mätinstrumentet som använts i studien, det vill säga checklistan 
(Bilaga 1), är pålitligt. De anteckningar som dokumenterats i samband med inskrivning 
på medicinsk/geriatrisk akutvårdsavdelning eller vid ankomst till akutmottagningen 
finns kvar i patientens journal även om en granskning skulle ske vid ett senare tillfälle. 
En senare journalgranskning skulle även den visa på samma resultat som den första 
granskningen.  
 
Med generalisering avses i vilken omfattning som resultatet av studien kan appliceras 
på andra grupper i samhället (Mårtensson & Fridlund, 2017). Denna studies resultat  
kan inte anses generaliserbart eftersom studiens resultat baseras på ett mycket litet 
material samt baseras på en checklista som är gjord för just det specifika 
länsdelssjukhuset. Genom den kvantitativa forskningen redovisas resultatet med hjälp 
av stapeldiagram (Figur 1 & Figur 2) med beskrivande text som förklarar det som 
mätningarna har visat. Detta har gjort det möjligt att på ett tydligt sätt visa hur 
checklistan används av sjuksköterskor i verksamheten samt på hur sökorden 
dokumenteras i datajournalen utifrån den förutbestämda checklistan (Patel & 
Tebelius, 1987) vilket svarar på studiens syfte och därmed också är en av studiens 
styrkor.  
 
Genom att använda kvantitativ metod med diagram och deskriptiv statistik är det svårt 
att få en djupare förståelse för de faktorer som påverkar dokumentationen i 
datajournalen utifrån checklistan vid inskrivning. Svagheten med studien skulle därför 
kunna vara att resultatet endast visar frekvensen av dokumentationen samt vilka som 
har dokumenterat, det vill säga om det är den medicinsk/geriatriska 
akutvårdsavdelningen eller akutmottagningen. Dock så var det just detta som var syftet 
med studien 
 
 

Resultatdiskussion  

Utifrån resultatet framkom att 70 % av dokumentation utifrån checklista var från den 
medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelning medan 30 % var från akutmottagningen. 
Tillsammans kompletterade de checklistans sökord. Resultatet visade även att det inte 
dokumenteras under vissa sökord samt att sökord som dokumenterats på 
akutmottagningen ej uppdateras vid inskrivning på den medicinsk/geriatriska 
akutvårdsavdelningen. Resultatet visade även på att alla anteckningar som 
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dokumenterats i journalerna utifrån den förutbestämda checklistan vid inskrivning 
har dokumenterats under rätt sökord.  
 
Syftet med studien var att undersöka följsamhet till checklista vid inskrivning av 
patienter i samband med dokumentation i datajournal på medicinsk/geriatrisk 
akutvårdsavdelning. Enligt Wier et al., (2011) använder hälso- och sjukvården av 
datajournal till hjälp för informationsöverföring (Wier et al., 2011). Patientjournalen 
är den centrala informationskällan för vårdpersonal där de kan hämta information om 
patienten (Tower et al., 2012). Då datajournalen är ett centralt hjälpmedel för 
vårdgivare behöver sjuksköterskor ha kunskaper i informatik för att kunna förse en 
god vård. Datorkunskaper om hur olika sökord ska hanteras är också nödvändig då 
tekniken ständigt utvecklas i dagens samhälle (Warren, 2013). Enligt Björvell (2018) 
är dokumentationen ett verktyg för vårdgivare i det vardagliga arbetet. Det är viktigt 
att alla sökord som finns i checklistan dokumenteras vid inskrivningen. Det skapar en 
helhetsbild för vårdgivare vid olika patientsituationer. Vissa sökord kan vara undantag 
beroende på patientens tillstånd, förmåga och vilja att lämna ut information. 
Information om patienten kan samlas in på olika sätt, antingen patienten själv, 
närstående eller någon i patientens omgivning (Björvell 2018). 
 
Informatik är en av de sex kärnkompetenserna som sjuksköterskor ska följa. 
Informatiken tydliggör sjuksköterskans ansvar över dokumentationen 
(Svensksjuksköterskeföreningen, 2017). Enligt Scruth (2014) är det viktigt att 
dokumentera vid rätt tidpunkt eller en kort stund efter för att säkra att 
dokumentationen är sann och speglar patientens tillstånd. Den som dokumenterar och 
signerar i patientjournalen har ansvar över att informationen stämmer (Scruth, 2014). 
För att kunna ge en god och säker vård är informatiken grundläggande vid 
kommunikation mellan vårdgivare och patienter eller mellan olika yrkesprofessioner 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Att ha tillgång till information om patienten i 
datajournalen möjliggör för sjuksköterskor att spendera mer tid hos patienten (Misto, 
Padula, Bryand & Nadeau, 2018). Vid brister på dokumentation i patientdata kan det 
leda till allvarliga vårdskador och ett ökat lidande för patienten (Wang, Hailey & Yu, 
2011). Vårdskador eller biverkningar som har visats enligt tidigare forskning var 
bristande deltagande, det vill säga att patienterna och närstående tyckte att det var 
dåliga möten, dåliga relationer med vårdgivare och att det var brist på 
informationsöverföring mellan vårdgivare och patienten/närstående (Andersson, 
Frank, Willman, Sandman & Hansebo, 2015). Problem som finns i dokumentationen 
kan vara att dokumentationen sker under fel tidpunkt och att information 
dokumenteras under fel sökord (Wang et al., 2011). Att sökord ibland saknas eller inte 
uppdateras skulle kunna bero på det faktum att sjuksköterskor ibland finner viss 
dokumentation som onödig (Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2018). För att 
undvika vårdskador är det viktigt att dokumentera systematiskt rätt från början vilket 
också sparar tid, samt ökar kvaliteten på den dokumentation som förs (Heidarizadeh, 
Rassouli, Manoochehri, Zagheri Tafreshi, & Kashef Ghorbanpour 2017).  
 
Sjuksköterskor tenderar att dubbeldokumentera inom sitt eget område, det vill säga 
under omvårdandsstatus, checklistor samt vårdplaner, och ett av de sökord där 
dubbeldokumentation skedde flest gånger var under kontaktorsak (Törnqvist, 
Törnvall & Jansson, 2016). När patienter inkommer till akutmottagningen samlar 
sjuksköterskorna in data av anamnes (förhistoria) för att skapa en bild av patientens 
situation för vidare åtgärder. Vid datainsamling av anamnes samlas information in 
med hjälp av patienten, anhöriga eller den personen som följde med patienten in till 
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akutmottagningen. Sjuksköterskorna på akutmottagningen skriver mer detaljerat vid 
inskrivning av huvudsökorden anamnes som är en del av den förutbestämda 
checklistan vid inskrivning (Bilaga 1). Det faktum att sjuksköterskor på den 
medicinsk/geriatrisk akutvårdsavdelning inte fört dokumentation om det som redan 
fanns i datajournalen när patienten kommer upp till den medicinsk/geriatriska 
akutvårdsavdelningen skulle kunna förklaras av viljan att undvika 
dubbeldokumentation, som tidigare nämnt är vanligt bland vissa sökord (Törnqvist et 
al., 2016).  Istället dokumenterade sjuksköterskorna på den medicinsk/geriatriska 
akutvårdsavdelningen de sökord som inte fanns dokumenterat, till exempel, sömn, 
hud m.m. Detta skulle kunna förklara frekvensen, det vill säga de 30%, av 
anteckningarna som blev dokumenterat vid patientens ankomst till akutmottagningen.  
 
Andra sökord som redan finns inskrivna från akutmottagningen är till exempel 
riskbedömningarna. Enligt Edvinsson, Rahm, Trinks & Höglund (2015) ska 
riskbedömningarna på checklistan göras på riskpatienter samt på patienter över 65 år. 
Då patienter i olika åldrar varit delaktiga i studien kan detta förklara resultatet där 
knappt hälften av alla journaler hade dokumentation under sökorden för 
riskbedömning. Flera sökord som redan fanns dokumenterat från akutmottagningen 
var MRB (Multiresistenta bakterier), det vill säga screening av multiresistenta 
bakterier, ska dock göras på alla patienter och vid upprepade inläggningar endast 
första gången för att sedan göras en gång per år (Edvinsson et al., 2015). 
Multiresistenta bakterier är ett samlingsnamn för de bakterier som är resistenta mot 
ett antal antibiotika. Detta ökar hot mot patienterna som har en utveckling av detta i 
kroppen. Även samhället och vården är MRB ett hot för. Patienter som drabbas av en 
infektion med bakomliggande orsak är MRB kan leda till ökande risker för 
komplikationer som kan förekomma. Vårdtiden kan bli längre med ökande kostnader 
för vårdtiden samt läkemedelsbehandlingarna som åtgärd (Trell, 2018). 
Sjuksköterskor ska föra dokumentation på ett sådant sätt att det stödjer patientens 
situation och att låta tidigare dokumentation, som ej speglar patientens nuvarande 
tillstånd, vara kvar kan innebära att patienten utsätts för onödiga risker (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2017b).  
 
Huvudsökordet omvårdnadsstatus med undersökord som exempelvis 
aktivitetsförmåga, andningsfunktioner, cirkulation, elimination, nutrition m.m. 
uppdaterades av sjuksköterskor på den medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelningen 
vid förändringar som upptäcktes hos patienten. Att det uppdaterades i samband med 
förändringar av patientens tillstånd gjorde att den dokumentation som fördes blev 
relevant för patientens situation vilket gör det möjligt för hälso- och 
sjukvårdspersonalen att säkerställa att patienten får den vård som var menad för denne 
och att vården som ges är säker (Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2018).  
 
De vitala parametrarna, det vill säga NEWS, dokumenterar sjuksköterskor ofta 
inledningsvis på papper innan de för in det i datajournalen (Stevenson, Israelsson, 
Nilsson, Petersson & Bath, 2018). Att NEWS vid ankomst dokumenteras i sådan hög 
utsträckning och i samband med inskrivningen på den medicinsk/geriatriska 
akutvårdsavdelningen är positivt då dokumentation som fördröjs kan skapa ett 
felaktigt tidsförlopp och leda till potentiella misstag (Stevenson et al., 2018). 
 
Det var inte alla sökord som fanns dokumenterade i journalerna, bland annat saknades 
det dokumentation under sökorden Hälsoupplevelse och Körkort och vapen. Vissa 
sökord, så som Läkemedel, Hjälpmedel och Skärpt hygien, fanns endast 
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dokumenterade i ett fåtal journaler. Utebliven dokumentation kan bidra till att misstag 
sker i patients vård (Charalambous & Goldberg, 2016). För att kunna ge patienten en 
god vård är det viktigt att redan vid inskrivningen föra en grundlig dokumentation då 
det kan minska risken för bland annat vårdskador (Björvell, 2018). Även risken för 
felbehandlingar ökar då utebliven dokumentation kan orsaka missförstånd mellan 
vårdpersonal då information inte förs fram (Tower et al., 2012). Det har visat sig att 
checklistor kan förbättra de kunskaper och förmågor som vårdpersonal har kring att 
föra en säker dokumentation (Zipple, 2010). Trots att vårdpersonalen på den 
medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelningen använder den förutbestämda checklistan 
vid inskrivning (Bilaga 1) saknas det dokumentation under många sökord vilket skulle 
kunna tyda på att justeringar kan behöva göras för att förbättra följsamheten till 
checklistan samt fullständigheten av dokumentationen.     
 
 
Enligt Paans et al., (2010) ger noggrann dokumentation i patientjournalen möjlighet 
för sjuksköterskor att följa patientens vårdprocess under vårdtiden vilket bidrar till 
säkrare vård. Sjuksköterskan behöver bibehålla en säker informationsöverföring 
genom hela patientens vårdprocess (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b). Att det 
förs dokumentation av de PVK:er samt övriga infarter som patienten får är av största 
vikt. Speciellt vad det gäller PVK:er är det viktigt att ha dokumentation kring när de 
sattes in för att undvika konsekvenser som tromboflebit, det vill säga en inflammation 
i venen i kombination med blodpropp. Risken att utveckla tromboflebit ökar ju längre 
PVK:n får sitta kvar och speciellt om infarten sitter kvar i över 72 timmar 
(Reichembach Danski, Rodrigues de Oliveira, Athanasio Johann, Pedrolo & Adami 
Vayego, 2015). Senare forskning har även visat att det är av största vikt att inspektion 
av PVK:n utförs dagligen och utifrån detta vidtaga lämpliga åtgärder (Malm, Rolander, 
Ebefors, Conlon & Nygårdh, 2016; Webster, Osborne, Rickard & New, 2015) Att det 
finns dokumentation som kan tala om för sjuksköterskan när PVK:n behöver avlägsnas 
är viktigt för att undvika risker för patienten och det har visat sig att risken för 
vårdskador minskade om viktig information om patienten dokumenterades i direkt 
anslutning till inskrivningen (Björvell, 2018). 
 
Enligt Rykkje (2009) har det visat sig att sjuksköterskor dokumenterar under fel 
sökord. Detta har ej kunnat påvisas i studien då alla av de sökord som fanns 
dokumenterade i de tio journaler som granskats hade dokumentation som var relevant 
för respektive sökorden. Checklistan vid inskrivning skulle kunna vara en bidragande 
faktor till att resultatet ser ut som det gör då checklistor syftar till att förbättra både 
följsamhet och fullständighet vad gäller dokumentation (de la Cruz et al., 2016). 
 
 

Kliniska implikationer 

Resultatet av denna studie förväntas skapa förbättringar i kunskaper om 
dokumentation i datajournal och även visa hur viktigt det är att dokumentera på rätt 
sätt och under rätt begrepp. Resultatet ska trycka på att dokumentation i datajournal 
är central del av patientens vårdprocess och att det är ett hjälpmedel samt en 
informationskälla som kan underlättas för all vårdpersonal i det vardagliga arbetet.  
 
Journalgranskningen i studien har gjorts utifrån checklista vid inskrivning som 
geriatriska avdelningen på ett länsdelssjukhus i Södra Sverige använder för att skriva 
in patienterna. Förväntningar av studien är att resultatet kan bidra till förbättringar i 
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checklistan.  Förbättringar som kan göras utifrån studiens resultat är uppdatering av 
checklistans sökord, då vissa sökord som exempelvis värdesaker inte fanns 
dokumenterat i någon av de tio journaler som har granskat vid insamlingen av data.  

 

Slutsatser 

Resultatet i denna studien har gett en djupare förståelse om hur förutbestämd 
checklistan vid inskrivning följs eller inte följs på medicinsk/geriatrisk 
akutvårdsavdelning i södra Sverige. Utifrån analysen har ett resultat framkommit 
vilket visar att ca 70 % av sökorden var anteckningar från den medicinsk/geriatrisk 
akutvårdsavdelning medan de övriga 30 % var från akutmottagningen. Checklistan vid 
inskrivning följs av sjuksköterskor och undersköterskor på medicinsk/geriatrisk 
akutvårdsavdelning. Då det fanns inskrivningsanteckningar från sjuksköterskor på 
akutmottagningen kompletterades dessa anteckningar sedan på den 
medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelningen. Detta gjorde att den information som 
fanns om patienten bildade en helhet över patientens anamnes, status, 
riskbedömningar samt övriga data.  
 
Användningen av elektronisk journal är betydelsefull för Hälso- och sjukvården då all 
patientinformation ska dokumenteras i datajournalen. Det finns olika faktorer som 
skulle vara intressanta att studera i vidare forskning. Om tiden och möjligheten 
funnits, hade djupintervjuer med sjuksköterskor på den medicinsk/geriatriska 
akutvårdsavdelningen kunnat utföras. Utifrån intervjuerna hade sedan en kvalitativ 
analys kunnat genomföras för att få djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar 
sjuksköterskans dokumentation samt ökade kunskaper kring dokumentationen som 
förs utifrån checklistan. Det skulle även vara av intresse att i vidare forskning granska 
dokumentationen som förs på akutmottagningen. Detta skulle sedan kunna analyseras 
utifrån kvalitativ innehållsanalys för att få en djupare bild av det som dokumenteras 
på akutmottagningen respektive den medicinsk/geriatriska akutvårdsavdelningen. 
Vidare forskning i vad olika professioner dokumenterar i datajournalen samt 
förekomsten av dubbeldokumentation i datajournalen hade även det kunnat vara av 
intresse för att få en djupare förståelse för dokumentationen som förs. 
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