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Sammanfattning 
 
Syfte 
Studiens syfte var att identifiera sjuksköterskors möjligheter och hinder i samband med 
dokumentation av patienters riskbedömningar på medicinsk slutenvårdsavdelning.  
 
Metod 
Studien genomfördes med kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Två fokusgruppsintervjuer med 
fem sjuksköterskor i vardera gruppen har genomförts. Urvalet av deltagare har skett genom 
bekvämlighetsval där spridning av ålder och erfarenhet har eftersträvats. Datamaterialet har 
efter insamlandet analyserats enligt induktiv ansats. Etisk egengranskning enligt Jönköping 
Universitys anvisningar har genomförts. 
 
Resultat 
Fyra kategorier identifierades i materialet: Fördelning av arbetstid, individuella egenskaper, 
synen på patienten och organisatoriska förutsättningar. Kategorierna utgjordes av tio underka-
tegorier. Både möjligheter och hinder i samband med dokumentation av patienters riskbe-
dömningar har framkommit med övervägande fokus på hinder. Sjuksköterskornas svårigheter 
att hinna dokumentera samt deras känslomässiga påverkan och engagemang är starkt framträ-
dande. 
 
Slutsatser 
Genomförda fokusgruppsintervjuer har gett ökad kunskap om den speciella kontexten med 
sjuksköterskornas möjligheter och hinder i samband med dokumentation av patienters risk-
bedömning. Studiens resultat har bidragit med en grund att utgå ifrån i det fortsatta förbätt-
ringsarbetet på vårdavdelningen. Sjuksköterskorna förmedlar ett stort engagemang vilket an-
ses som en drivkraft i arbetet att uppnå kvalitetsförbättring. Resultatet identifierar även behov 
hos sjuksköterskorna att kontinuerligt diskutera och reflektera kring ämnet. Studien har sökt 
svar på frågan vad som är hinder och möjligheter, hur detta ska hanteras behöver undersökas 
vidare. 
 
Nyckelord: Fokusgrupper, kliniskt beteende, patientsäkerhet, sjuksköterskors upplevelser 
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Summary 
 
Nurses´ documentation of risk assessment of patients 
A qualitative interview study to form a basis for quality improvement 
 
Aim 
The aim of this study has been to identify opportunities and constraints for nurses in relation 
to documenting risk assessment of patients on a medical nursing ward.  
 
Method 
The study has been carried out using qualitative focus group interviews. Two sets of inter-
views were performed with five nurses in each group. The selection of participants was made 
in a process where difference in range of age and experience was prioritised. Once collected, 
the data has been analysed using an inductive approach. Ethical self-examination has been 
carried out according to the guidelines of Jönköping´s University.  
 
Results 
Four main categories were identified within the material: Distribution of working hour, indi-
vidual characteristics, the view of the patient and organizational conditions. These categories 
had ten further subcategories. Opportunities and constraints in relation to documenting risk 
assessment of patients were identified with the majority being constraints. Some of the more 
significant findings include the difficulties for the nurses to find the time for documentation, 
as well as their emotional influence and engagement. 
 
Conclusions 
Focus group interviews carried out in this study have provided an increased knowledge about 
the specific context of nurses´ opportunities and constraints in relation to documenting risk 
assessment for patients. The results of the study have provided a basis in the continuing work 
of quality improvement on the nursing ward. The nurses communicate great engagement, 
which is considered a positive drive in achieving quality improvement. The results also identi-
fy a further need among the nurses for continuous discussion and reflection around this topic. 
The study has investigated what the opportunities and constraints are – how these should be 
addressed will require further research. 
 
Keywords: Clinical behaviour, focus groups, nurses’ experiences, patient safety 
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Inledning 
Vid arbete inom hälso- och sjukvården finns skyldighet enligt patientssäkerhetslagen att be-
driva systematiskt patientsäkerhetsarbete. Patientens delaktighet i vården förstärks genom 
lagen som också tydliggör vårdgivarens ansvar att arbeta förebyggande för att undvika vård-
skador (SFS, 2010:659). En vårdskada beskrivs enligt patientsäkerhetslagen vara ”när en pa-
tient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 
kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården” (SFS, 2010:659 kap 1. 5§). Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhets-
området (Socialstyrelsen, 2016) visar att allvarliga vårdskador som bidrar till dödsfall minskar 
i antal, men att nästan var tionde patient fortfarande drabbas. Florence Nightingale skrev re-
dan för över 150 år sedan att ”det främsta kravet på ett sjukhus är att det inte ska åstadkomma 
någon skada”(FoU rapport 31). Sedan dess har mycket förändrats och de problem sjukvården 
idag ställs inför är av annat slag, men patientsäkerhetsarbetet är ständigt aktuellt och kan i 
många fall vara livsavgörande för patienterna medan de står under sjukvårdens ansvar. 
Ytterst är det patienten tillsammans med sina anhöriga som drabbas genom förlängt eller onö-
digt lidande. Ur andra perspektiv påverkas även ekonomin med förlängda vårdtider och be-
handlings/vårdbehov samt en ökad belastning på det många gånger svåra vårdplatsläget. 
 

Bakgrund 
I Sverige bedriver landsting och regioner kontinuerligt ett aktivt patientsäkerhetsarbete. Ande-
len vårdtillfällen inom slutenvården med förekomst av vårdskador har minskat och nio av 21 
landsting har formulerat en nollvision för vårdskador (Socialstyrelsen, 2016). Det finns olika 
sätt att mäta hur arbetet fortskrider. Bland annat genomförs regelbundna nationella punktpre-
valensmätningar av vårdrelaterade infektioner och trycksår (SKL, 2015). För att mätningarna 
ska påvisa bättre resultat krävs förebyggande åtgärder, alltså arbete innan skador uppstår. Sve-
riges kommuner och landsting har tagit fram ett nationellt ramverk för patientsäkerhetsarbete 
(SKL, 2015). Ramverkets syfte är att skapa en struktur för patientsäkerhetsarbetet och en hel-
hetsbild av patientsäkerhetsområdet. Här beskrivs hur insatser behöver bedrivas på såväl 
makro- meso- och mikronivå. Med makronivå avses i sammanhanget nationell nivå, mesonivå 
innefattar Skaraborgs sjukhus, medicinkliniken i Lidköping och dess ledning. I studien utförs 
arbete på mikronivå av de professioner som arbetar närmast patienten. Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) beskriver hur det riskförebyggande arbetet på alla verksamhetsnivåer be-
höver utvecklas, och att detta innebär att personal inom hälso- och sjukvård aktivt ska med-
verka i det systematiska kvalitetsarbetet. För detta behöver tid och resurser avsättas. Vårdgi-
varens skyldighet framhålls särskilt gällande att bedriva egenkontroll för att säkerställa hög 
patientsäkerhet (IVO, 2014). 
I den kliniska verksamheten är det den närmaste ledningens ansvar att skapa förutsättning för 
att systematiskt patientsäkerhetsarbete ska kunna bedrivas. För sjuksköterskor inom sluten-
vården som på mikronivå arbetar närmast patienten innebär patientsäkerhetsarbetet att identi-
fiera, åtgärda, följa upp och rapportera risker och händelser som sker eller uppmärksammas i 
samband med patientens vård (SKL, 2015).  
Fortsättningsvis genom detta arbete innefattar begreppet riskbedömningar identifiering – vilka 
risker finns, åtgärder – hur arbetet kring dessa risker ska bedrivas, uppföljning - kontinuerlig 
omarbetning av åtgärder utifrån patientens resurser och behov– och utvärdering – resultatet 
av de insatser som utförts. Riskbedömningen innefattar områdena fall, trycksår och undernä-
ring. 
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Det finns inom Västra götalandsregionen ett uttalat politiskt mål att hälso- och sjukvården ska 
verka för en god hälsa och vård på lika villkor (Västra götalandsregionen, 2015). Det finns 
också beslut fattat som beskriver att patienters riskbedömningar är en av de aktiviteter som 
ingår i att nå ovanstående mål.  
 

Teoretisk bakgrund 
Batalden och Davidoff (2007) definierar kvalitetsutveckling som den kombinerade och oupp-
hörliga ansträngningen av alla – hälso- och sjukvårdens professioner, patienter och deras 
familjer, forskarna, finansiärerna, planerarna och lärarna – att genomföra de förändringar 
som leder till bättre resultat för patienterna (hälsa), bättre system och processer (vård) och 
bättre professionell utveckling (lärande) (svensk översättning av Bergström & Andersson-
Gäre, sid 1). Denna oupphörliga ansträngning kan också beskrivas som att ständigt arbeta med 
förbättringar. För att uppnå förbättring krävs olika kunskap genom förbättringsprocessen. Ba-
talden och Davidoff (2007) illustrerar hur olika kunskapssystem som ger förbättringar förhål-
ler sig till varandra genom följande formel (figur 1). 
 
 
 1  2  3 
         Generaliserbar +             Speciella ->      Mätbara resultat- 
           vetenskaplig 4             kontexten 5         förbättringar 
             evidens 
 

Figur 1. Formel för hur olika kunskapssystem förhåller sig till varandra (Batalden & Davidoff, 2007). 

 

Generaliserbar vetenskaplig evidens och kunskap (1) grundar sig på empiriska studier som 
begränsar och kontrollerar den variabel som speciella kontexten utgör. Den generaliserbara 
vetenskapliga evidensen i denna studie utgörs av den kunskap som framkommit genom tidi-
gare forskning kring patientsäkerhet och patienters riskbedömningar (Rosengren, Höglund & 
Hedberg, 2012; SKL, 2015; Socialstyrelsen, 2016). 
För att uppnå kunskap om den speciella kontexten (2) behöver den lokala vårdens identitet 
undersökas, som till exempel traditioner, vanor och processer. Den speciella kontexten i stu-
dien presenteras nedan. All förändring sker över tid, och för att få kunskap om hur förbätt-
ringen påverkar systemets funktion krävs mätningar (3) som visar på förbättringens effekt och 
resultat över tid. En möjlig mätning i relation till studien kan vara att efter påbörjad förbätt-
ring kontinuerligt journalgranska andelen dokumenterade riskbedömningar. Ett annat perspek-
tiv att undersöka förändringens effekt kan vara att åter genomföra fokusgruppsintervjuer efter 
exempelvis ett halvår och/eller ett år för att höra hur sjuksköterskorna då upplever doku-
mentation av patienters riskbedömningar. + tecknet (4) representerar den tillgängliga kunskap 
och de metoder som finns för att generaliserbar kunskap ska kunna anpassas till den speciella 
kontexten. -> tecknet står för kunskap som krävs för att genomföra förändringen. Det behövs 
kunskap om de drivkrafter som finns, hur verksamheten och personerna som berörs motive-
ras. Den kunskap som får förändringen att hända. 
Formeln ger överblick och vägledning för vilket/vilka kunskapsområden som behöver utveck-
las för att dokumentation av patienters riskbedömningar ska förbättras. Formeln utgör den 
teoretiska grund som förbättringsarbetet utgår ifrån. 
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Speciella kontexten 
Den speciella kontexten som här utgörs av en medicinsk vårdavdelning kan betraktas som ett 
mikrosystem. Mikrosystemet är det sammanhang där patienter, anhöriga och vårdande perso-
nal möts och värde för patienten skapas. Inom systemet arbetar alla tillsammans mot gemen-
samma mål. För att uppnå en större förståelse för mikrosystemet och dess funktioner kan mo-
dellen 5P användas. 5P står för purpose/syfte, patients/patienter, professionals/personal, pro-
cesses/processer och patterns/mönster. Vid en kartläggning av mikrosystemet genom mo-
dellen 5P studeras varje P och djupare kunskap om hur de olika delarna av systemet fungerar 
och förhåller sig till varandra uppnås. På detta sätt skapas förutsättning för att en hållbar för-
ändring ska kunna genomföras (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007). 
 
Skaraborgs sjukhus har verksamheter på fyra orter, Skövde, Falköping, Mariestad och Lidkö-
ping. Medicinavdelningen i studien är en av tre slutenvårdsavdelningar på medicinkliniken i 
Lidköping. Avdelningen med totalt 21 vårdplatser är indelad i två enheter, allmän internmedi-
cin med stort fokus på KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), diabetes och infektioner samt 
en strokeenhet som utgör 12-14 av vårdplatserna. Medarbetare arbetar på hela avdelningen 
men en personalkontinuitet mellan enheterna eftersträvas då detta gagnar både patienter och 
medarbetare och främjar goda kontakter dem emellan (HSL, 1982:763). 
En kartläggning av den speciella kontexten och mikrosystemet utifrån studiens innehåll kan 
enligt modellen 5P beskrivas på följande sätt. 
 
Purpose/syfte 
Patienterna på vårdavdelningen ska bli dokumenterat riskbedömda inom områdena fall, tryck-
sår och undernäring. Detta ska ske inom 24 timmar efter att patienten blivit inskriven på vård-
avdelningen. I riskbedömningen ingår identifiering av risk, upprättande av vårdplan med ade-
kvata omvårdnadsåtgärder och fortlöpande uppföljning under vårdtiden. 
 
Patients/patienter 
Alla patienter som skrivs in på vårdavdelningen. 
 
Professionals/personal 
Sjuksköterskorna på vårdavdelningen är ansvariga för att riskbedömningen utförs och doku-
menteras. Information inhämtas och diskussion förs även med andra yrkeskategorier såsom 
undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. 
 
Processes/processer 
Sjuksköterskornas arbete och omvårdnad kring patienterna har sin grund i vårdprocessen som 
formats och utarbetats under många år (Eriksson, 2000). Dokumentationen utgår från VIPS-
modellen som står för välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet (Ehnfors, Ehrenberg 
& Thorell-Ekstrand, 2000). Modellen som är väl etablerad i Sverige ingår i grundutbildningen 
för sjuksköterskor och används som grund i all dokumentation som utförs på vård-
avdelningen. 
 
Patterns/mönster 
Vilka mönster som finns på vårdavdelningen utifrån dokumenterad riskbedömning är inte 
identifierat och därigenom inte enkelt att beskriva. Under hösten 2015 utförde författaren till 
studien en kvalitetsmätning med patienters risk för undernäring i fokus där samtliga inneligg-
ande patienters journaler granskades under fyra veckor. Resultatet visade att 51,5% av patien-
terna med identifierad risk för undernäring fick någon form av omvårdnadsåtgärd insatt och 
dokumenterad. På medicinavdelningen finns således utrymme för förbättring, men vilka 
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mönster som styr och hur sjuksköterskorna tänker och resonerar kring dessa behöver utforskas 
vidare. 
 

Sjuksköterskans dokumentation 
På den medicinska vårdavdelning där studien genomförs består patientsäkerhetsarbetet bland 
annat av att bedöma patienters risk för fall, trycksår och undernäring. Bedömningen ska ske 
inom 24 timmar efter att patienten blivit inskriven på vårdavdelningen enligt lokal rutin på 
Skaraborgs sjukhus, och detta ska dokumenteras i datajournalsystemet Melior. Sjuksköterskan 
inhämtar information från patient, anhörig och medarbetare och gör sedan en värdering och 
bedömning av risken inom respektive område. I Melior finns en särskild riskbedömningsmall 
med de tre riskområdena. I mallen finns förval att markera utifrån patientens hälsotillstånd 
och situation. Som exempel får sjuksköterskan inom området undernäring bland annat ange 
eventuell viktnedgång, munstatus och orsaker till detta. Varje område summeras och systemet 
ger vägledning om det finns uppenbar risk, om det är svårvärderat eller liten risk. Sjukskö-
terskan måste också göra egen värdering om risk föreligger. När risk identifieras ska en vård-
plan med adekvata åtgärder upprättas och utvärdering ska ske fortlöpande under vårdtiden. 
När patienten är färdigbehandlad på vårdavdelningen utvärderas genomförda åtgärder och 
eventuella fortsatta rekommendationer rapporteras till efterföljande vårdinstans, t.ex. en sjuk-
sköterska inom hemsjukvård eller särskilt boende.  
 
På vårdavdelningen arbetar omvårdnadspersonalen i treskift som innebär dag- kväll- och natt-
arbete. Mellan skiften sker den huvudsakliga informationsöverföringen genom läsrapport vil-
ket innebär att personalen börjar sitt skift med att läsa vad som dokumenterats om respektive 
patient i datajournalen. Schematekniska skäl, olika utbildningar och oförutsedd sjukfrånvaro 
bidrar till att flera olika sjuksköterskor kan komma att ansvara för den enskilde patienten un-
der dennes vårdtid. En korrekt och komplett dokumentation utgör då grunden för kontinuitet i 
omvårdnaden. Genom dokumenterad riskbedömning och vårdplan kvalitetssäkras informa-
tionsöverföringen både inom personalgruppen och i vårdkedjans övergångar. 
Hur det ska fungera är de flesta överens om, ändå finns betydande brister, vilket framkom i 
kvalitetsmätningen gällande dokumentation av patienters risk för undernäring hösten 2015.  
 
Det finns även andra sätt att dokumentera och följa utvecklingen av patienters riskbedömning. 
Senior Alert är ett kvalitetsregister som används i större delen av landet både inom regioner 
och landsting, kommunal hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Registret fokuserar på äldre 
personer över 65 år och hanterar risker inom undernäring, fall, trycksår och munhälsa (Ed-
vinsson, Rahm, Trinks & Höglund, 2015). Skaraborgs sjukhus har gjort försök att använda 
Senior Alert på vårdavdelningar men då registret inte kan länkas till övriga datajournalen  
innebar detta dubbeldokumentation. Problematiken beskrivs även av Leksell och Lepp (2013) 
som menar att en integrering mellan Senior Alert och den elektroniska patientjournalen både 
skulle förbättra stödet för omvårdnaden och samtidigt underlätta sjuksköterskornas arbete. 
Inom de regioner och kommuner där senior Alert används skulle också dubbeldokumentation-
en reduceras avsevärt. Utifrån den problematiken satsar Skaraborgs sjukhus istället på ut-
veckling av möjligheten att dokumentera riskbedömningar i datajournalsystemet Melior (E-M 
Gustafsson, personlig kommunikation, 2 maj, 2016). 
 

Problemformulering 
En viktig hörnsten i förbättringsarbete och kvalitetsutveckling är att de beslut som fattas är 
baserade på fakta (Bergman & Klefsjö, 2007). Innan en förändring påbörjas måste utgångslä-
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get klargöras, vad det är som ska förändras och hur det ser ut idag. Vid tidigare utbildnings-
satsningar och kompetensutveckling gällande sjuksköterskors dokumentation i datajournal-
systemet Melior har denna viktiga hörnsten inte funnits med i det avseendet att sjuksköters-
kornas upplevelser, deras möjligheter och hinder i den vardagliga verkligheten inte har efter-
frågats. Ahrenfelt (2013) skriver att det är i vardagen som förbättringsarbete utförs och menar 
vidare att ”verkligheten” måste upplevas. Detta kan ofta medföra att de som på strategisk nivå 
beslutar om förändringars genomförande har en annan syn på verkligheten är de som arbetar 
operativt, det vill säga närmast patienterna. 
 
Förbättringsansatsen är att alla patienter som skrivs in på medicinavdelningen ska bli doku-
menterat riskbedömda inom 24 timmar som en del av det systematiska patientsäkerhetsar-
betet. Studien ämnar få ökad kunskap om den speciella kontexten och på så sätt kompletteras 
den formel med kunskapssystem som enligt Batalden & Davidoff (2007) beskriver kvalitets-
förbättring. 
 

Syfte 
Studiens syfte är att identifiera sjuksköterskors möjligheter och hinder i samband med doku-
mentation av patienters riskbedömningar på medicinsk slutenvårdsavdelning. 
 

Material och metod 
Metod 
För att identifiera möjligheter och hinder för sjuksköterskor att dokumentera riskbedömningar 
av patienter på den aktuella medicinska slutenvårdsavdelningen har kvalitativa fokusgruppsin-
tervjuer genomförts. Metoden har valts då den beskrivs vara lämplig vid undersökning av 
människors erfarenheter och värderingar, vidare också för att den ger möjlighet att observera 
och dra nytta av den interaktion som uppstår mellan deltagarna under fokusgruppssamtalet 
(Morgan, 1996). 
 

Urval 
Vid val av deltagare har målet varit att uppnå en spridning gällande ålder, erfarenhet och bak-
grund inom varje fokusgrupp. Valet har främst styrts av schematekniska möjligheter då verk-
samheten under tiden för intervjuerna befunnit sig i en period av hög arbetsbelastning samt 
sjukfrånvaro bland omvårdnadspersonalen vilket resulterade i ett bekvämlighetsval. Samtliga 
deltagare har en tillsvidare anställning på vårdavdelningen. De är i ålder ca 25-60 år, har erfa-
renhet som sjuksköterskor mellan 2-40 år och har arbetat på aktuell vårdavdelning allt ifrån 
ett par år till ett par decennier. Deltagarna har vid förfrågan om deltagande fått en kort be-
skrivning om studiens syfte och har sedan valt att delta på frivillig basis, några på arbetstid 
medan andra deltagit på sin fritid, då utan någon ersättning. 
 

Datainsamling 
Intervjuerna har varit av semistrukturerad art där studiens författare i roll som moderator inlett 
och satt ramarna för intervjun men för övrigt intagit en tillbakadragen roll. Fokusgrupps-
intervjuerna har planerats, genomförts, spelats in och transkriberats efter modell enligt      
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Krueger och Casey (2009). Två fokusgruppsintervjuer har genomförts i medicinklinikens lo-
kaler med fem sjuksköterskor i var grupp.  
 

Analys 
Datamaterialet som insamlats under intervjuerna har efter transkribering analyserats med in-
duktiv ansats enligt Burnard, Gill, Stewart, Treasure och Chadwick (2008). Analysprocessen 
innehåller initialt ett ramverk av öppen kodning där de transkriberade intervjuerna först har 
genomlästs och noteringar i form av ord och fraser som kan summera vad som sägs i texten 
har identifierats. Dessa markeras i marginalen och är den öppna kodningen. I andra steget har 
alla ord och fraser sammanfogats och genomarbetats för att ta bort dubbletter och där igenom 
minskades antalet kategorier. Vidare identifierades liknande kategorier och dessa minskades 
ytterligare genom att gruppera dem. Transkriptionerna arbetades igenom igen och data tillhö-
rande vardera kategorin klipptes ut och klistrades in på nya A4-ark som märkts med dess ka-
tegori och underkategori. På detta sätt skapades utifrån underkategorierna tio stycken foldrar, 
utifrån vilka resultatet sedan har skrivits. I resultatet är kategorierna belysta med citat och 
dessa är presenterade med benämningen Informant A, B, C och så vidare. 
 

Etiska överväganden 
Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna har blivit informerade och tillfrågade om deltagande i 
studien. Informationen har getts i muntlig samt kort skriftlig version och frivillighet liksom 
möjlighet att när som helst ändra sig eller avbryta intervjun har poängterats. Deltagarna har 
försäkrats om konfidentialitet och om att det som sägs eller framkommer under intervjuerna 
inte kommer kunna spåras till enskilda personer. Deltagarna har inte erhållit någon ersättning. 
Intervjuerna har hållits i medicinklinikens lokaler där samtliga deltagare är bekanta med mil-
jön. 
Författaren har arbetat som sjuksköterska med aktuell vårdavdelning som bas under tio års tid. 
Detta medför att det finns en professionell relation med samtliga deltagare i studien. Delta-
garna har ombetts att inte ta hänsyn till relation, ställning på vårdavdelningen eller vad som 
uppfattas vara lämpligt eller förväntas att diskuteras utan att ärligt och uppriktigt delta i sam-
talet och där delge sina åsikter, tankar och erfarenheter.  
Författaren har också inför studien för sig själv klargjort egna åsikter och möjliga förutfattade 
meningar. Detta i syfte att under fokusgruppsintervjuerna och den efterföljande analysen av 
datamaterialet vara medveten om och kunna särskilja dessa från vad som framkommer under 
intervjuerna. 
Etisk egengranskning enligt Jönköpings Universitys anvisningar har genomförts. 
 

Resultat 
Analysen av datamaterialet har efter sammanställning resulterat i fyra kategorier och tio un-
derkategorier vilka presenteras i Tabell 1 nedan. Vidare följer en mer utförlig genomgång av 
vardera kategorin. 
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Tabell 1. Studiens resultat indelat i kategorier och underkategorier. 

Kategori  Underkategori  

Fördelning av arbetstid  Svårt att hinna med                                                                                            

Riskbedömning inom 24 timmar                                                             

Prioritering 

Individuella egenskaper  Kunskap                                                                                                     

Emotionella faktorer 

Synen på patienten  Delaktighet                                                                                       

Patientpåverkan 

Organisatoriska förutsättningar  Datajournalsystemets förutsättningar 

Riskbedömning som informationskälla 

Samspelet med kollegor 

 

Fördelning av arbetstid 

Svårt att hinna med 
Bristen på tid är det som nämns mest och återkommer som en röd tråd genom båda fokus-
gruppsintervjuerna. Sjuksköterskorna beskriver att det händer mycket under en arbetsdag och 
att det är svårt att få tiden att räcka till. 
 
”att det kan va svårt att få tiden o räcka till … jag tror att det är det största bekymret … man 
känner det” (Informant E). 
 
De berättar att det är många förutom patienterna som kräver deras uppmärksamhet, både kol-
legor, andra yrkeskategorier, anhöriga och samtal från andra vårdinstanser. Detta försvårar 
möjligheten att kunna dokumentera utan avbrott. De skriver ett par ord för att sedan bli av-
brutna och när de återvänder till datorn kan tanken de hade för dokumentationen vara borta. 
Störningsfri tid efterlyses då flera uppger att de behöver lugn och ro för att kunna koncentrera 
sig och dokumentera på ett bra sätt.  Samtidigt tror inte sjuksköterskorna att all dokumentation 
skulle utföras bara tiden fanns.  
 
”Jag satt faktiskt och tänkte på det men jag tror verkligen inte det” (Informant F). 
 
Med mer tillgänglig tid skulle de hellre ägna denna åt patienterna och menar att det då också 
skulle vara lättare att se och bedöma vilka risker patienterna har.  
Ibland tar sjuksköterskorna till nödlösningar för att få tiden att räcka till. När patienten hämtas 
från akuten påbörjas inskrivningssamtalet redan i hissen på väg till avdelningen. Detta ses av 
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en del som en naturlig del av konversationen som ändå förs vid transporten, medan andra 
tycker att sådana samtal ska göras på patientsalen och inskrivningen ska inte behöva påbörjas 
i en hiss av tidsbrist.  
Diskussion förs om ett annat upplägg kring patientens inskrivning på avdelningen.  
 
”En inskrivningssjuksköterska, som bara kan … alltså som kan lägga fokus på inskrivningen 
man kan göra alla riskbedömningar man har inte tusen andra saker som ska göras samtidigt 
det är ingen som drar i en … och då kan man göra riskbedömningar tillsammans med patien-
ten” (Informant D). 
 
Flera instämmer i denna önskan om en sjuksköterska som ansvarar för dagens inskrivningar 
som i lugn och ro kan sitta med datorn inne hos patienten utan att bli avbruten för andra upp-
gifter. 
 

Riskbedömning inom 24 timmar 
Alla patienter ska riskbedömas inom 24 timmar vilket upplevs vara en god intention men svår 
att få till. Som inskrivande sjuksköterska kan det vara svårt att få en bra bild av patienten och 
göra en korrekt riskbedömning så snabbt inpå. För att sätta sin signatur på en bedömning vill 
de gärna avvakta något för att lära känna patienten bättre. 
De riskbedömningar som görs direkt vid inskrivningen är de som är uppenbara till exempel en 
patient som är sängliggande får en bedömd risk för trycksår. Men de åtgärder som dokument-
eras blir ofta då av mer generell karaktär och inte utifrån den enskilde patientens behov och 
resurser. De risker och åtgärder som dokumenteras senare under vårdtillfället upplevs vara 
mer genomtänkta och planerade utifrån patienten. 
 
”vårdplanen som man öppnar direkt blir lite mer generaliserat, dels då den första bedöm-
ningen sen står det ganska vanliga saker som vi oftast alltid tänker på som exempelvis säng-
grindar, rollator, följe …” (Informant H). 
 
När under arbetspasset som patienten skrivs in spelar roll. Det är lättare när patienten kommer 
i början av passet, sjuksköterskan tillbringar mer tid med patienten och får en tydligare bild av 
behov och resurser. Sedan kan riskbedömningen dokumenteras i slutet av passet. Särskilt 
svårt upplevs det vara om patienten kommer till avdelningen sent under kvällspasset och sjuk-
sköterskan rapporterar över till nattpersonalen, då är ju tanken att patienten ska sova och det 
är svårt för nattsjuksköterskan att ta vid. Här beskrivs tydligt vikten av kontinuitet. När den 
som arbetat på kvällen kommer åter på morgonen och har ansvar för samma patient kan risk-
bedömningen fortsätta dagen efter. 
 
”… ja men jag kommer i morgon igen, då kan jag göra riskbedömningen då, alltså du kan 
fortsätta där du sluta ... dan innan” (Informant D). 
 
Brist på kontinuitet för personalen upplevs försvåra uppgiften att göra en korrekt riskbedöm-
ning inom 24 timmar som är av värde för patienten. Sjuksköterskorna gör ibland en mer gene-
rell bedömning i samband med inskrivningen då det annars är risk att den inte dokumenteras 
alls.  
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Prioritering 
Sjuksköterskorna beskriver att dokumentationen är något som prioriteras ner när tiden inte 
räcker till. Det är mycket som ska göras under dagen och dokumentationen är det som priori-
teras lägst. Det praktiska arbetet med patienterna och att de får den hjälp de behöver anses 
vara viktigare i sammanhanget. 
 
”Men det är väl nåt som prioriteras ner i mån av tid också man känner att man inte har tid 
och då sitter man ju inte och dokumenterar det gör inte jag” (Informant F). 
 
Det påtalas att alla som arbetar på avdelningen är olika och prioriterar sitt arbete på olika sätt. 
Någon väljer att tillbringa mycket tid hos patienten, en annan dokumenterar mer än genom-
snittet och någon annan finner en medelväg och prioriterar sin tid på annat sätt.  
På avdelningen tillämpas under dagtid parvård som innebär att en sjuksköterska och en under-
sköterska gemensamt ansvarar för ett vårdlag med 5-6 patienter. Under intervjuerna lyfts frå-
gan om att tiden för parvård kanske är förbi. Sjuksköterskan behöver få tid att prioritera de 
uppgifter som endast sjuksköterskan gör, till exempel dokumentation. 
 
”… liksom i vår profession va. Däri tror jag det ligger jättemycket av problemet att vi inte 
hinner, för att vi ska göra så himla mycket annat, vi ska vända och vi ska springa med mel-
lanmål och vi ska göra allt annat möjligt än vad vi egentligen … som bara vi får göra som 
inte undersköterskorna får”(Informant E).  
 

Individuella egenskaper 

Kunskap 
Sjuksköterskorna har olika mycket och olika slags kunskap om patienternas riskbedömningar 
och hur dessa ska dokumenteras. De som är förhållandevis nyutbildade sjuksköterskor upple-
ver att de lärde sig mycket om dokumentation och vårdplaner i skolan medan de som utbil-
dade sig längre tillbaka menar att så som dokumentationen utförs idag inte alls var aktuell 
eller diskuterades.  
Sjuksköterskorna dokumenterar det som känns tryggt och det de upplever att de behärskar och 
har kunskap om. I andra fall tillfrågas gärna en kollega. 
 
”… bollar man tankar och idéer med nån annan så kanske man ändå typ men jag skriver så 
här, jag tror ändå att det blir på bästa sätt” (Informant B). 
 
Flera sjuksköterskor beskriver att de hämtar kunskapsstöd och idéer från den bok som ett tidi-
gare förbättringsarbete resulterade i och som delades ut till alla sjuksköterskor som vid den 
tiden var anställda på avdelningen.  
Viljan att lära nytt och erhålla ny kunskap skiljer sig åt. En del har en ständig strävan att för-
bättra sina färdigheter medan andra konstaterar att dokumentation av riskbedömningar är svårt 
och tar tid att sätta sig in i. Sjuksköterskorna tar olika stort ansvar för sin kunskapsutveckling 
inom området. Kunskap om dokumentation av riskbedömningar förmedlas också i olika grad 
till nya kollegor.  
 
”Men jag tror det är lite personbundet det här med riskbedömningar … hur allvarligt de tar 
på detta, kan jag säga. Jag fick väldigt dålig information av det utan det har jag fått söka 
efteråt” (Informant C). 
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Emotionella faktorer 
Det är många känslor som uttrycks när sjuksköterskorna samtalar och diskuterar dokumentat-
ion. De beskriver hur de upplever bristande förståelse från andra yrkeskategorier hur mycket 
tid det går åt till dokumentation. Ett exempel är när en patient skrivs in på avdelningen då det 
är flera moment som ska genomföras.  
 
”ibland vill man ju bara skrika ut säga så här ska du göra en inskrivning och allting, alltså 
skriva på allt och det ska göras tre vårdplaner för det kanske är risk i alla områden alltså 
kanske en strokejournal, alltså en timme hos en patient, det är ingenting” (Informant D). 
 
Sjuksköterskorna menar att de känner sig ifrågasatta av framför allt undersköterskor om de 
tillbringar allt för mycket tid vid datorn, samtidigt är de medvetna om att den upplevda käns-
lan kanske ibland ligger hos dem själva.  
Det dåliga samvetet finns ständigt närvarande. Sjuksköterskorna upplever att de borde doku-
mentera både riskbedömningar och övrigt i större utsträckning än vad de gör och det finns 
alltid en känsla av att det aldrig blir tillräckligt.  
Samtidigt finns en inbördes frustration inom sjuksköterskegruppen. De sjuksköterskor som 
lägger ner tid och arbete och ibland sin fikarast för att dokumentera kan känna att det är ogjort 
arbete om kollegorna ändå inte hinner eller inte tar sig tid att läsa. Om någon utarbetat en 
vårdplan med omvårdnadsåtgärder i samband med en riskbedömning som ingen sedan tycks 
ta notis om, eller följer, uppstår frustration och irritation. 
 
Sjuksköterskorna förmedlar både en uttalad och en outtalad stor osäkerhet kring dokumentat-
ion av riskbedömningar. Framför allt handlar det om när och hur riskbedömningen ska utfö-
ras. Det råder delade meningar om huruvida alla patienter ska riskbedömas eller bara de som 
antas har en risk inom något område.  
 
”fast ska alla patienter riskbedömas … om det inte är nåt?” 
”Men dom är väl med i inskrivningen va dom här … (riskbedömningarna) … dom är väl obli-
gatoriska va?” (Informant I). 
 
De sjuksköterskor som dokumenterar riskbedömningen i samband med inskrivningen gör 
ibland detta med osäkerhet och försiktighet. De vill inte lämna ifrån sig en gissning eller sätta 
sin signatur på en ungefärlig beskrivning av patientens situation men dokumenterar ändå med 
upplevelsen av att det annars inte blir gjort. Sjuksköterskorna uttrycker en osäkerhet kring vad 
som är en risk för patienten och inte. Olika scenarion diskuteras under intervjuerna med olika 
perspektiv. En situation för patienten kan både bedömas vara trygg eller riskfylld beroende på 
från vilket perspektiv bedömaren ser och osäkerheten kring vad som då ska dokumenteras är 
stor. Osäkerheten leder ibland till att dokumentationen helt uteblir. 
 
 

Synen på patienten 

Delaktighet 
Under intervjuerna uttrycker sjuksköterskorna en medvetenhet om att patienten borde invol-
veras i större utsträckning när riskbedömningen görs och dokumenteras. Samtidigt menar en 
del att de inte alls tänker på möjligheten att ta med patienten utan bedömningen grundar sig på 
den information som sjuksköterskan ser och inhämtar från exempelvis andra yrkeskategorier. 
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Det finns också en föreställning om att sjuksköterskan bedömer riskerna bättre än patienten 
själv. 
 
”Man ska ju kunna göra dom tillsammans med patienten, när dom kommer in, men det är 
också nånting som vi är ganska dåliga på att ta med patienten i … fast då kanske vi tänker att 
inte dom bedömer det så bra själva hur det faktiskt går … och då gör vi det åt dom istället, 
över huvudet på dom” (Informant H). 
 
Flera fördelar ses med att patienten blir mer delaktig i riskbedömningen. Samtalet mellan 
sjuksköterska och patient ger mer värde för båda parter än bara underlag till riskbedömningen. 
De åtgärder som sätts in utifrån risker som identifierats och de mål som eftersträvas behöver 
förankras hos patienten. På samma sätt behöver sjuksköterskan lyssna till vad patienten upp-
lever vara problematiskt eller bekymmersamt. Patient och personal kan annars ha olika för-
väntningar och målsättningar på vårdtiden. Det finns även funderingar kring om den riskbe-
dömning som dokumenteras tenderar att bli en produkt i datajournalen som inte omsätts till 
praktiskt arbete. Det utförs också praktiskt arbete och åtgärder i syfte att förhindra risker att 
utvecklas som inte dokumenteras. 
 

Patientpåverkan 
Vid en direkt fråga om dokumenterad riskbedömning gör skillnad för patienten svarar sjuk-
sköterskorna nej. Men vid närmare eftertanke och diskussion anser de ändå att det gör skillnad 
och även är till nytta för patienten. De menar att den vård som ges idag ändå är så inriktad på 
att arbeta riskförebyggande, men att en dokumenterad bedömning blir en påminnelse och gör 
att fler blir uppmärksamma på en risk eller ett problem, vilket blir särskilt tydligt då över-
rapportering mellan arbetspassen till viss del sker genom läsrapport.  
 
”Jag tror ju att fler blir uppmärksamma på ett problem om det är dokumenterat” 
 (Informant F). 
 
I kontakten med andra vårdinstanser ses tydliga vinster för patienten om riskbedömningen 
dokumenterats. Vid avslutad sjukhusvistelse och patientens vård fortsätter i annans vårdgi-
vares regi, baseras den slutanteckning som sjuksköterskan på vårdavdelningen skriver på vad 
som dokumenterats i datajournalen. Här ses även en risk om bedömningen inte uppdaterats 
fortlöpande under vårdtiden, vilket då medför att felaktig information skickas vidare. Sjukskö-
terskorna önskar i större utsträckning få ta del av andra vårdgivares riskbedömning vid in-
skrivning på sjukhuset, vilket skulle öka kontinuiteten för patientens vård och omvårdnad. 
 

Organisatoriska förutsättningar 

Datajournalsystemets förutsättningar  
Datajournal infördes på sjukhuset 2007 och därefter har dataprogrammet förändrats både  
innehållsmässigt och hur det används. Beroende på hur länge sjuksköterskorna arbetat på vår-
davdelningen har de olika upplevelser av hur förändringarna påverkat dokumentationen. De 
som arbetat från datajournalens införande anser generellt att programmet utvecklats till det 
sämre, att det nu är mer rörigt och oklart hur och var de olika stegen för riskbedömningen ska 
dokumenteras. De som endast arbetat ett par år uppger att det blivit enklare och att riskbe-
dömningen nu är smidigare att dokumentera. 
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Gemensamt för alla sjuksköterskor är att de upplever de sjukhusövergripande informationstill-
fällen som getts i samband med en del förändringar inte varit till någon hjälp utan istället 
skapat fler frågetecken kring dokumenterad riskbedömning. Förändringen har genomförts 
först och informationen kommit efteråt. Det som upplevs rörigt är framför allt att gamla    
mallar i programmet finns kvar tillsammans med nya där båda har för- och nackdelar, vilket 
leder till att alla dokumenterar på det sätt som känns tryggt för dem själva.  
Bedömningsmallarna som finns upplevs passa olika bra till olika risker. De förval som finns 
uppskattas och underlättar för sjuksköterskorna då de åtgärder som sätts in, och de mål som 
eftersträvas vid till exempel fallrisk ofta är liknande för de flesta patienter, och de efterfrågar 
fler av dessa. De uppskattar också möjligheten att kunna skriva i fritext när så önskas, då åt-
gärder behöver anpassas efter patientens individuella behov.  
 
”Man skulle kunna ha en standardvårdplan” (Informant C). 
”Det underlättar ju otroligt” (Informant C). 
”Fallrisk, vad är målet, ja att patienten inte ska ramla (Informant D) … och det blir ju 
samma på varenda en” (Informant E). 
”och sen att man naturligtvis då ta bort eller skriva till om det var så att det … att man vill 
lägga till nåt mer, eller så” (Informant D). 
 
Sjuksköterskorna anser det vara bra att den riskbedömning som ingår i mallen för sjukskö-
terskans inskrivning är tvingande och att hela dokumentet inte kan signeras förrän allt är ut-
fört. Nackdelen blir att mycket i dataprogrammet ligger osignerat. 
 

Riskbedömning som informationskälla 
En fördel med dokumenterad riskbedömning är att den belyser patientens risker eller problem 
för den som läser datajournalen. Sjuksköterskorna uppger att de inte alltid läser hela bedöm-
ningen och dess åtgärder, men att de ändå blir uppmärksammade på patientens situation och 
kan återkomma och läsa mer ingående vid senare tillfälle. En annan fördel är att alla får 
samma information. Det är mycket som dokumenteras av flera yrkeskategorier i datajournalen 
och det upplevs ibland vara både dubbeldokumentation och onödig information vilket gör det 
svårt att hinna läsa och sortera.  
 
”det är ju så mycket som man ska läsa i Melior. Hur mycket som helst det är sjukgymnast o 
arbetsterapeut och läkare och omvårdnadsstatus och dom här bedömningarna då och … vad 
heter det … teamkonferensbedömningarna och allt det här … hinner vi läsa allt som skrivs?” 
(Informant E). 
 
När alla bedömningar inte hinns med att läsas ställs frågan om det som dokumenterats och 
inte förs vidare då istället blir en risk vid omvårdnaden av patienten. Detta upplevs framför 
allt vid bristande kontinuitet för sjuksköterskorna då de behöver byta patientgrupp på avdel-
ningen och ska läsa in sig på tio nya patienter på 45 minuter. Det känns inte patientsäkert. 
Sjuksköterskorna upplever att det ofta går lika fort att skapa en bra bild av patienten genom 
det faktiska mötet.  
 
På sjukhuset finns ett vårdplaneringsteam som ansvarar för det möte som äger rum med pati-
ent, anhöriga och representanter från aktuell kommun där behov av fortsatt vård efter sjuk-
husvistelsen planeras. I dessa situationer menar sjuksköterskorna att en dokumenterad riskbe-
dömning är viktig. Vårdplaneringsteamets information inför mötet är det som dokumenterats i 
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datajournalen och kan på så sätt ha stor betydelse för utgången av mötet och vilka vidare in-
satser som beviljas. 
 
”för dom är det ju jätteviktigt att riskbedömningarna är gjorda … för det är ju deras enda 
bild av patienten” (Informant D). 
 

Samspelet med kollegor 
Beroende på när under sjuksköterskans arbetspass som patienten skrivs in på avdelningen, kan 
det vara svårt att hinna dokumentera en fullständig riskbedömning innan överrapportering till 
nästa kollega. Sjuksköterskorna upplever stora brister i arbetet att fortsätta och komplettera 
den bedömning någon annan påbörjat, men brister ses också i att följa de åtgärder som kolle-
gor dokumenterat. Det anses bland annat bero på olika viljor och tycken kring vad som är 
viktigt och hur patienten ska vårdas eller hur risker ska förebyggas. Hur bedömningen och 
dess åtgärder är utformade har också betydelse för om den följs eller inte. Konkreta och tyd-
liga åtgärder är lättare att följa än de av mer generell karaktär.  
 
”För faktum är ju att om det står att hon ska ha tre vällingar per dag då ger man ju det istäl-
let för att ja men hon ska ha lite extra näring … är det då liksom bestämt att så här ska det va 
ja då följer man ju det för då har man det ju väldigt tydligt” (Informant H). 
 
Ett förslag för att arbetet kring riskbedömningar ska fortskrida över arbetspassens skiften är 
att det överrapporteras med samma självklarhet som till exempel att mediciner justerats eller 
liknande. 
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Kvalitativa fokusgruppsintervjuer var en lämplig metod att använda, och anses särskilt an-
vändbar vid undersökning av människors kunskaper och upplevelser (Kitzinger, 1995). Den 
interaktion som uppstod under intervjuerna gav mervärde åt resultatet genom att sjuksköters-
korna dels blev styrkta av att kollegorna delade samma upplevelse som de själva, men också 
att de fick ta del av varandras olika åsikter och perspektiv kring de olika frågeställningarna. 
Om istället individuella intervjuer genomförts hade författaren gått miste om denna interakt-
ion (Morgan, 1996). 
Urval av deltagare till fokusgruppsintervjuerna gjordes genom bekvämlighetsval. Författaren 
ville ha minst fem deltagare i varje grupp och målet var att få en spridning gällande ålder, 
erfarenhet och bakgrund i vardera intervjun i strävan att resultatet skulle vara representativt 
för vårdavdelningen. Detta mål uppnåddes och de dagar som gav störst möjlighet att genom-
föra intervjuerna utifrån de kriterierna valdes ut. Gemensamt för sjuksköterskorna i studien är 
deras arbetsplats. Krueger & Casey (2009) framhåller vikten av homogena grupper och får 
medhåll av Kitzinger (1995) i avseende att forskaren då kan använda styrkan i deltagarnas 
delade upplevelse. I denna studie var syftet att undersöka möjligheter och hinder för sjukskö-
terskor i samband med deras dokumentation av patienters riskbedömningar på en specifik 
vårdavdelning. Kitzinger (1995) menar också att det kan vara fördelaktigt att sammanfoga 
grupper med olikheter eftersom ämnet då kan utforskas ur olika perspektiv vilket författaren 
till studien tagit fasta på. Wibeck (2007) menar att genomförandet och byggandet av kunskap 
genom fokusgruppsintervjuer uppmuntras genom någorlunda homogena grupper men att det 
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för diskussionens skull behövs ett viss mått av olikheter eller skillnader. Funderingar finns om 
resultatet blivit annorlunda genom annan gruppsammansättning men det förefaller inte troligt 
då båda intervjuerna gav liknande resultat. 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med författaren som moderator. Tydliga instruktioner 
gavs om intervjuernas inramning, moderatorns tillbakadragna roll, och förväntningar på del-
tagarna. Detta är av stor vikt för att ge deltagarna förutsättningar att ägna sig åt diskussionen 
istället för dess struktur eller ordning (Wibeck, 2007). Författaren är tillvardags kollega med 
samtliga deltagare och trovärdigheten i studiens resultat kunde ökat genom att låta någon an-
nan vara moderator för intervjuerna. Möjligheten att ställa följdfrågor eller be någon utveckla 
en tanke i linje med författarens intresse för studien hade då minskat, varför valet i samman-
hanget känns godtagbart.  
I syfte att styrka studiens tillförlitlighet har en sjuksköterska från vardera fokusgruppen om-
betts att läsa igenom resultatet för att godkänna, dementera eller korrigera något i texten. Båda 
sjuksköterskorna höll med om resultatet och ansåg att texten var beskrivande för intervjuerna. 
Resultatet av studien är specifikt för vårdavdelningen och är inte direkt överförbart till annan 
kontext. Däremot skulle liknande studie kunna genomföras med samma upplägg på annan 
vårdavdelning som då skulle ge ett resultat specifikt för den kontexten. 
 

Resultatdiskussion 
Sjuksköterskorna i studien har under intervjuerna visat stort engagemang och många olika 
åsikter om riskbedömningar har uttryckts.  
 

Fördelning av arbetstid 
Under intervjuerna är det återkommande tiden som diskuteras ur olika perspektiv. Tidsbrist 
uppges som det största hindret för dokumenterad riskbedömning. Sjuksköterskorna beskriver 
svårigheter att hinna utföra alla uppgifter och moment under arbetsdagen. Det patientnära 
arbetet kommer i första hand och då vårdavdelningen arbetar utifrån modellen parvård behö-
ver sjuksköterskorna vara delaktiga i de aktiviteter kring patienten som kräver två personer. 
Dokumentation av riskbedömningar prioriteras då ner av tidsbrist. I en studie av Thomson, 
O´Leary, Jensen, Scott-Findlay, O´Brien-Pallas och Estabrooks (2008) beskriver sjuksköters-
kor på liknande sätt begränsade resurser och bristen på sjuksköterskor som en stor del av tids-
problemet. Personal inom hälso- och sjukvård ska enligt IVO (2014) aktivt medverka i det 
systematiska kvalitetsarbetet och menar att tid och resurser behöver avsättas. I den kliniska 
verksamheten ansvarar den närmsta ledningen för att skapa förutsättningar till att patientsä-
kerhetsarbete ska kunna bedrivas (SKL, 2015). Hur ledningen ser på dessa förutsättningar i 
den dagliga verksamheten vore intressant att ta del av då sjuksköterskorna i studien upplever 
tidsbrist och resurser som ett stort problem. Inte sällan upplevs ett arbetssätt eller förutsätt-
ningar för arbete och dess verklighet olika beroende på om det upplevs från strategisk eller 
operativ nivå vilket beskrivs av Ahrenfelt (2013).  
 
Kontinuitet bland medarbetarna framhålls som en viktig faktor för att patienternas risk-
bedömning inom 24 timmar ska ge något värde för patienten. Den dagliga planeringen av 
sjuksköterskornas fördelning över avdelningen påverkar kontinuiteten, det vill säga vem som 
ska ansvara för vilka patienter. Sjuksköterskorna i studien beskriver hur ansvar för samma 
patienter flera dagar i följd underlättar stort. Vidare påverkar korttidsfrånvaro samt medarbe-
tarnas möjlighet att påverka sina egna scheman. Här finns alltså möjligheter på flera håll att se 
över hur kontinuiteten kan förbättras. Sjuksköterskorna menar att riskbedömningen är enklare 
att utföra när de lärt känna patienten bättre och att en tidig riskbedömning gärna blir mer ge-
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nerell. Då dokumentationen kring patientens vård ska uppdateras fortlöpande under vårdtiden 
undrar författaren till studien om en generell bedömning i syfte att identifiera uppenbara pro-
blem som kräver omedelbara åtgärder ändå vore bättre än ingen bedömning alls. Allt eftersom 
mer fakta och information kring patientens situation framkommer kan riskbedömningen upp-
dateras och specificeras närmre.  
 
Sjuksköterskor kan uppleva att deras arbetspass fylls av uppgifter som inte är specifika för 
deras profession men som ändå förväntas utföras av dem (Thomson et. al, 2008). Under inter-
vjuerna framkommer sjuksköterskornas behov och önskan om störningsfri tid som skulle ge 
lugn och ro att kunna ägna sig åt dokumentation utan ständiga avbrott. Författaren till studien 
ställer sig frågan hur och vem som definierar begreppet störningsfri tid? Vad är en störning 
och vad ingår i sjuksköterskornas arbete med omvårdnadsansvar för patienterna? Är det en 
störning när undersköterskan kommer och meddelar att en patient uttrycker smärta? Eller är 
ett telefonsamtal från en anhörig en störning? I studien av Thomson et. al (2008) uttrycks att 
doktorer har särskild avsatt tid där de inte avbryts medan sjuksköterskor inte har samma för-
mån, och att sjuksköterskors tid på så sätt värderas annorlunda. Kunde sjuksköterskorna sam-
arbeta genom att den ena för exempelvis en halvtimma tar över ansvaret för den andres pati-
enter så den första kan sätta sig avskilt och dokumentera? På detta sätt arbetar sjuksköters-
korna redan för att lösa situationen över personalens lunch. I studien av Thomson et. al (2008) 
beskrivs även sjuksköterskors upptagenhet (eng. busyness). Frågan lyfts huruvida sjukskö-
terskors upptagenhet och att alltid vara stressade och ha fullt upp har blivit en del av den pro-
fessionella identiteten. Tidsbristen har blivit en kulturell företeelse bland sjuksköterskor och 
upprätthållandet av en upptagen image kan ibland fungera som en skyddande sköld mot oöns-
kade uppgifter och/eller situationer. 
 

Individuella egenskaper 
Sjuksköterskorna i studien beskriver hur deras kunskaper om riskbedömning och dess doku-
mentation skiljer sig åt. Leksell och Lepp (2013) ger bilden av patientsäkerhet som ett relativt 
nytt tvärvetenskapligt kunskapsområde, och menar att lång erfarenhet inom vården inte räcker 
för att på djupet förstå hur säkerhet kan uppnås och bibehållas. Gällande dokumentation be-
höver sjuksköterskor tränas och utbildas för att upprätthålla och utveckla sina färdigheter 
(Taylor, 2003). Leksell & Lepp (2013) uppmanar också sjuksköterskor att ifrågasätta det som 
redan sker, att det inte räcker att ta till sig ny kunskap. De behöver utveckla förmågan av att 
förhålla sig kritisk till den vardagliga vården, men också hur ny kunskap ska värderas för att 
kunna förbättra vården. 
Sjuksköterskorna ger uttryck för en osäkerhet kring hur dokumentationen ska utföras, vilket 
medför att den ibland då istället helt uteblir. Ellström (2001) menar att människor ofta fokuse-
rar på att göra saker på rätt sätt istället för att fokusera på att göra de rätta sakerna. I detta 
sammanhang stärker det bilden av att sjuksköterskorna i sin osäkerhet kring hur och när risk-
bedömningen ska dokumenteras, borde fokusera på att det viktiga är att riskbedömningen 
dokumenteras. Sjuksköterskorna kan möjligtvis bli hjälpta genom att flytta fokus från sig 
själva och strävan efter perfektion i dokumentationen, till att se nyttan för patienten och ur 
dennes perspektiv se hur dokumenterad riskbedömning fyller en användbar funktion som red-
skap för kvalitetssäkring av vården.  
Sjuksköterskorna förmedlar att det finns en hjälpsam kultur på avdelningen. Arbetsmiljön är 
familjär och tillåtande och medarbetarna är måna om att hjälpa varandra så gott det går. Att be 
en kollega om hjälp och råd är en naturlig del av arbetet. Motsatsen beskrivs av Thompson et 
al. (2008) där nya sjuksköterskor uttrycker att de upplever sig bli graderade om de ber om 
hjälp, och att detta ses som att de inte klarar av jobbet.  
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Det är starka känslor som förmedlas när dokumentation av riskbedömning diskuteras, de 
flesta av negativ karaktär. Trots den generellt familjära och tillåtande stämningen lyser också 
mer negativa sidor igenom. Frustration, uppgivenhet, ilska, dåligt samvete, ifrågasättande och 
irritation är inte sällan förekommande. Sjuksköterskorna vet att de ska dokumentera riskbe-
dömningar och att det ingår i deras arbetsuppgifter men känner sig ifrågasatta av andra yrkes-
kategorier om alltför lång tid tillbringas vid datorn. Upplevelsen styrks av studien av Thomp-
son et al. (2008) där sjuksköterskor beskriver att de känner sig skyldiga om de sitter vid skriv-
bordet och att andra yrkeskategorier inte anser det vara ”riktigt” jobb.  
Sjuksköterskorna i studien beskriver att de anser dokumentationen vara viktig ur flera per-
spektiv men samtidigt inte. De förmedlar en slags ambivalens och en inre konflikt. De ska 
både utföra sjuksköterskespecifika arbetsuppgifter och samtidigt vara delaktig i den patient-
nära vården tillsammans med undersköterskan. De känner att de inte kan dela på sig och inte 
sällan riktas då ilska och frustration mot ledning och övergripande system.  
 

Synen på patienten 
Det finns en medvetenhet bland sjuksköterskorna att patienten borde involveras i större ut-
sträckning i riskbedömningen. Studiens resultat gav också intryck av att sjuksköterskorna 
utförde dokumentationen på avstånd utan att ha tillbringat tid med patienten och/eller anhö-
riga. Detta beteende skulle kunna kopplas till att sjuksköterskorna upplever bristande tidsre-
surser och ibland behöver prioritera mellan att vara delaktig i det patientnära arbetet och att 
hinna dokumentera. Patientens delaktighet i omvårdnadsprocessen kan utifrån detta arbetssätt 
ifrågasättas. I en studie av Laitinen, Kaunonen och Åstedt-Kurki (2010) framkom på liknande 
sätt att patientens upplevelse dokumenterades ur sjuksköterskans perspektiv och det gick inte 
att utläsa om patienten var vidtalad eller om dokumentationen baserades på sjuksköterskans 
egen tolkning. Patientens uppfattning om symtom, deras egna förbättringsförsök och hur det 
faller ut borde ägnas större utrymme i dokumentationen (Ekman red, 2014). Samtal med pati-
enten anses av sjuksköterskorna i studien ge mer värde för båda parter än bara underlag till 
riskbedömning. Utifrån den insikten finns behov att de omprioriterar sin tid. Ett alternativ 
vore att utföra dokumentationen inne på patientsalen bredvid och tillsammans med patienten. 
Enstaka sjuksköterskor på vårdavdelningen arbetar redan på detta sätt vilket ger vinster ur 
flera perspektiv. Sjuksköterskan tillbringar tid hos patienten, hon kan observera och samla 
information samtidigt som patienten blir delaktig i de omvårdnadsåtgärder som dokumenteras 
vilka då enklare kan beskrivas utifrån bådas upplevelse av situationen. I en studie av Kossman 
och Scheidenhelm (2008) upplevde sjuksköterskor att ett sådant arbetssätt skapade distans 
mellan dem själva och patienten genom att fokus inte låg hos människan framför dem utan på 
datorskärmen. Sandberg (2014) menar att sjuksköterskans största skicklighet i samtalet omfat-
tar både teknisk och uppgiftsorienterad kompetens men också medmänsklighet. Alltså att 
lyssna till patientens berättelse, att lyssna in hur patienten upplever sin situation, vilka känslor 
och förväntningar som finns (Ekman red, 2014). Patientlagen (2014:821) uttrycker tydligt 
patientens delaktighet i utformandet av sjukvården. Kan sjuksköterskor då välja eller utifrån 
upplevd tidsbrist prioritera att utföra riskbedömning och bestämma omvårdnadsåtgärder på 
egen hand utan att samråda med patienten? Författaren av studien anser att en förändring av 
arbetssätt och brytande av gamla mönster är nödvändigt för att låta patienten ta plats i det 
partnerskap mellan vårdgivare och patient som gemensamt ska utforma vård och omvårdnad.  
 
En uppdaterad dokumenterad riskbedömning kan göra stor skillnad för utgången av det möte 
vårdplaneringsteamet har med kommunens biståndsbedömare inför planerad utskrivning från 
sjukhuset. Om det i datajournalen exempelvis finns en dokumenterad risk för fall, tas detta 
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med i bedömningen om fortsatt vårdbehov vilket kan innebära att patienten får ett extra besök 
av hemvårdspersonal på natten. Det blir en stor skillnad i trygghet både för patient och anhö-
riga.  
 

Organisatoriska förutsättningar 
Datajournalsystemets förutsättningar för att dokumentera riskbedömningar upplevs vara 
ganska bra. Sjuksköterskorna i studien är inte nöjda med hur information och utbildning kring 
förändringar i systemet framförs till användarna vilket troligtvis också bidragit till den osä-
kerhet en del sjuksköterskor känner inför riskbedömningarna. De förmedlar en önskan om 
klara direktiv kring dokumentationen. Det tycks här finnas brist på kommunikation mellan de 
som utformar datajournalsystemet och dess användare. Innan en förändring genomförs bör 
utgångsläget klargöras (Bergman & Klefsjö, 2007) vilket i det här fallet kunde inneburit att 
sjuksköterskorna innan förändring hade fått framföra synpunkter på mallarnas utformning, 
dess för- och nackdelar. Sjuksköterskorna uppskattar de förval som finns när åtgärder ska 
sättas in efter identifierad risk inom ett område, och önskar fler av dessa samt liknande upp-
lägg vid problemformulering och målsättning som idag ska beskrivas i fritext. Motsatsen be-
skrivs av sjuksköterskor i studien av Rogers, Sockolow, Bowles, Hand och Georges (2013) 
som anser det lättare att beskriva patientens situation i fritext eftersom allt inte passar in i för-
utbestämda mallar. 
I författarens reflektion och jämförelse mellan hur studiens sjuksköterskor dokumenterar pati-
enters riskbedömningar och användandet av kvalitetsregistret Senior Alert uppmärksammas 
både för- och nackdelar. Senior Alert påminner automatiskt användaren att utföra planerad 
utvärdering (Edvinsson et. al, 2015) något som sällan utförs på vårdavdelningen och en på-
minnelse skulle vara värdefull. Sjuksköterskorna i studien önskar att patienternas riskbedöm-
ningar skulle följa patienten över vårdinstansernas gränser men sker enligt författarens erfa-
renhet i stort sett aldrig. Vid användandet av Senior Alert kan processen med riskbedömning-
ar på enkelt vis fortsätta när patienten efter avslutad vårdkontakt skrivs ut till exempelvis ett 
särskilt boende. Genom att inte använda Senior Alert undviks dubbeldokumentation då kvali-
tetsregistret inte är länkat till datajournalsystemet (Edvinsson et. al, 2015). 
 
Genom en dokumenterad riskbedömning får all vårdpersonal tillgång till samma information. 
Det som sjuksköterskorna i studien upplever problematiskt är mängden information som finns 
i datajournalen. I jämförelse med tiden före datajournalen då all information fanns på olika 
ställen och i pappersformat upplevs stora fördelar nu då all information finns endast några 
klick bort, vilket också beskrivs av sjuksköterskor i en studie av Kossman & Scheidenhelm 
(2008). Samtidigt som informationstillgången har ökat så upplevs det vara svårt att sortera i 
olika yrkeskategoriers bedömningar och uppmaningar till åtgärder. Sjuksköterskans riskbe-
dömning kan då tendera att bli en i mängden och viktig information riskerar att inte nå fram. 
Sjuksköterskor beskriver i en studie av Rogers et. al (2013) hur de känner sig tvungna att ha 
ett annat kommunikationssystem som back up eftersom de inte var säkra på att deras doku-
mentation lästes av andra. Detta sätt att hantera dokumentation och information blir dubbelar-
bete och tidsförödande. Författaren till den här studien anser att sjuksköterskorna är i behov 
av någon slags återkoppling på den dokumentation de utför i datajournalen. Som de beskriver 
under fokusgruppsintervjuerna tar dokumentationen mycket tid i anspråk, att få återkoppling 
på vilka följder det får och om det de skriver kommer till nytta för patienter och vårdpersonal, 
och om de dessutom skulle kunna spara tid borde vara av stort intresse. 
 
Under patientens vårdtid har flera olika sjuksköterskor ansvar för den omvårdnad som be-
drivs. Studiens resultat visar på svårigheter för sjuksköterskorna att fortsätta och komplettera 
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den riskbedömning som en kollega påbörjat. En förklaring till bristande samspel mellan kol-
legorna kan vara att sjuksköterskornas olika bakgrunder och erfarenheter bidragit till olika syn 
och tycke gällande hur vägen till målet för ett riskområde ska utformas. En annan förklaring 
kan vara att en till hälften färdig riskbedömning inte rapporteras över till nästa kollega som 
under sitt arbetspass inte hinner eller inte tar sig tid att läsa hela riskbedömningen och den 
lämnas då i befintligt skick och efterföljs således inte heller. En riskbedömning med tydliga 
mål och omvårdnadsåtgärder och där all personal utgår från dokumentationen ökar möjlighet-
en för att omvårdnaden fortsätter på liknande sätt oavsett personalens skiftbyten. För att sjuk-
sköterskorna ska uppnå förbättrat samspel gällande hur arbetet och dokumentationen av risk-
bedömningar ska bedrivas och få möjlighet att lära av varandras olikheter behöver tid avsättas 
till diskussion och reflektion. Ellström (2001) diskuterar problematiken kring tid och lärande 
och beskriver hur tiden är en viktig resurs för lärande, men också hur detta är svårt att uppnå i 
det vardagliga arbetet. Reflektion kräver tid både för att tänka och för att utbyta tankar och 
idéer med andra.  
 

Förbättringsperspektivet 
Det resultat som framkommit under fokusgruppsintervjuerna har bidragit till att ny kunskap 
tillförts formeln för kvalitetsförbättring (Batalden & Davidoff, 2007) som är den teoretiska 
grund förbättringsarbetet utgår ifrån. Formeln beskriver att den lokala vårdens identitet med 
bland annat traditioner, vanor och processer behöver undersökas för att få kunskap om den 
speciella kontexten. Under fokusgruppsintervjuerna har sjuksköterskorna delgett sina tankar 
och åsikter, de har beskrivit vilka hinder och möjligheter de hanterar i den vardagliga verklig-
heten. Resultatet visar på mönster och förekommande vanor och ovanor. Till exempel den 
ständiga jakten efter tid, sjuksköterskornas prioriteringar och den inre konflikten med dåligt 
samvete som påverkar deras agerande i olika situationer. Detta har gett större inblick i det 
mikrosystem som vårdavdelningen utgör. Utifrån modellen 5P som beskriver mikrosystemet 
(Nelson et. al, 2007) har nu ökad kunskap om professionals/personal och patterns/mönster 
erhållits. De mönster, vanor och ovanor som styr och påverkar hur sjuksköterskorna resonerar 
och agerar i olika situationer har tydliggjorts vilket är en förutsättning för att en förändring 
och förbättring ska kunna genomföras. Sjuksköterskorna i studien förmedlar också ett stort 
engagemang med starka känslor involverade, vilka kan användas som drivkraft i det fortsatta 
förbättringsarbetet.  
Användning av formeln för kvalitetsförbättring (Batalden & Davidoff, 2007) har varit och är 
fortsättningsvis en stödjande ram vid planering och genomförande av förbättringsarbetet. Den 
har påvisat vilka kunskapssystem som under arbetets gång behöver utforskas för att en hållbar 
kvalitetsförbättring ska uppnås. 
 

Slutsatser 
Genomförda fokusgruppsintervjuer har gett ökad kunskap om sjuksköterskornas möjligheter 
och hinder i samband med dokumentation av patienters riskbedömning. Studiens resultat har 
inte varit överraskande men fyller en viktig funktion både för sjuksköterskorna som deltagit 
och författaren som ska genomföra arbetet med kvalitetsförbättring i samband med sjukskö-
terskors dokumentation av patienters riskbedömning på vårdavdelningen. En grund att utgå 
ifrån har kartlagts där stor mängd material att arbeta vidare med har framkommit. Ämnet har 
visat sig vara känslomässigt engagerande för sjuksköterskorna som har varit positiva till att 
deras åsikter och upplevelser efterfrågats. Av resultatets fyra kategorier är tidsaspekten åter-
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kommande och starkt framträdande. Sjuksköterskorna involvering och engagemang från start 
kan bli en avgörande framgångsfaktor i det fortsatta förbättringsarbetet.  

Implikationer 
Studiens resultat tyder på att sjuksköterskorna behöver kontinuerlig möjlighet att diskutera 
och reflektera kring hur patienters riskbedömningar ska dokumenteras. I studiens resultat 
finns mycket material att utgå ifrån vid upplägg av dessa diskussioner. Detta kan med god 
planering omgående omsättas till praktik.  
Studien ger också tyngd åt problematiken kring dokumentation av patienters riskbedömningar 
och kan med fördel användas vid argumentation utifrån ett resursperspektiv i kommunikation 
med sjukhusledningen.  
Studien har beskrivit vad som är möjligheter och hinder, vidare behöver frågan besvaras hur 
dessa ska hanteras för att kvalitetsförbättring ska uppnås. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetschef 

Sjuksköterskors dokumentation av patienters riskbedömningar 
Till Verksamhetschef, Medicinkliniken Skaraborgs sjukhus Lidköping  
 
Bakgrund 
Vi som arbetar inom hälso- och sjukvården är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att bed-
riva systematiskt patientsäkerhetsarbete. På medicinklinikens avdelningar i Lidköping består 
detta arbete bland annat av att bedöma och dokumentera patienters risk för fall, trycksår och 
undernäring. Erfarenheten av undertecknad är att dokumentationen inte alltid utförs. Tanken 
är att den planerade studiens resultat ska kunna användas som grund till ett förbättringsarbete 
med fokus på dokumentation av patienters riskbedömningar. 

Syfte  
Syftet med studien är att identifiera möjligheter och hinder för sjuksköterskor i samband med 
dokumentation av patienters riskbedömningar på aktuell medicinsk slutenvårdsavdelning. 

Tillfrågan om deltagande  
Önskemålet är att i klinikens lokaler få genomföra intervjuer i form av fokusgrupper med 
sjuksköterskor som arbetar på aktuell medicinavdelning. Varje intervju beräknas ta 60 minu-
ter.  
 
Hantering av data  
Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en examinationsuppgift i magisterkursen vid 
Hälsohögskolan i Jönköping. Resultatet kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Då 
resultatet från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. 
 
Kontakt  
Vi kontaktar Er via telefon inom ett par dagar för att inhämta Ert tillstånd att genomföra inter-
vjuer vid Er enhet.  
 
Handledare för studien  
Ann-Christine Andersson, anne-christine.andersson@ju.se 
Annika Nordin, annika.nordin@ju.se 
 
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av:  
Karin Kihlberg 
Lindärva Stommen 2 
531 91 Vinninga 
tel: 0510-653 23, 070-647 67 62 
karin.kihlberg@vgregion.se / karin.kihlberg@gmail.com 

 
 
Karin Kihlberg 
Lidköping 2016-01-27 
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Bilaga 2. Underlag till frågeställningar vid fokusgruppsintervjuer 

Intervjufrågor fokusgrupper 1/3 och 7/3.  
 
Presentation av studiens syfte. 
 
 
1. Alla patienter ska riskbedömas inom 24 timmar efter inskrivning på vårdavdelningen. Hur 
ser ni på detta? 
 -Hinder 
 -Möjligheter. De gånger det fungerar, hur ser det ut då? 
 
 
 
2. Hur upplever ni förutsättningarna för dokumentation i (datajournalsystemet) Melior? 

- Möjligheter, vad underlättar? 
- Hinder? 

 
 
 
3. På vilket sätt gör – eller skulle dokumentering av riskbedömningarna kunna göra skillnad 
för patienterna? 
 - Nytta/säkerhet 
 - Kvalitet 
 - Kontinuitet 
 
 
 
4. Har ni den kunskap och information som behövs för att genomföra och dokumentera risk-
bedömningar? 
 - Om kunskapen saknas, vad gör du då? 
 - Utbildning? – något som saknades, vad kunde gjorts annorlunda?  
 
 
 
5. Andra tankar/funderingar/förslag som hittills inte kommit upp under samtalet? 


