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Abstrakt 
Distriktssköterskor har en skyldighet att tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet, detta för att 

kunna ge en god kvalitet på omvårdnaden. För att säkerställa kontinuiteten och säkerheten krävs en strukturerad 

dokumentation. Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenhet av omvårdnadsdokumentation 

med speciellt fokus på deras erfarenhet av dokumentation, hur de uppfattade sina kunskaper, om de 

dokumenterade enligt riktlinjerna och deras upplevelser av dokumentation. För att samla in data användes en 

enkät. Datan lades in i SPSS och för att hitta statistiska samband användes Spearmans 

rangkorrelationskoefficient. Resultatet visar på att de som har gått fler utbildningar i VAS journal-

/omvårdnadsdokumentation anser att de har ganska bra kunskaper men mindre än hälften av 

distriktssköterskorna dokumenterar enligt riktlinjerna. Upplevelserna av omvårdnadsdokumentation är till största 

delen positiva, det enda som upplevs negativt är brist på stöd från arbetsledningen samt en ostörd arbetsmiljö vid 

dokumentation. Slutsatser som dras av studien är att för att få en bra och patientsäker vård bör kontinuerliga 

utbildningar ges. 

 

 

Nyckelord: dokumentation, omvårdnad, distriktssköterskor, kvantitativ metod 
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Enligt hälso- och sjukvårdslagen är distriktssköterskornas skyldighet att ge en god kvalitet på 

omvårdnaden samt att tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården 

(Socialstyrelsen, 1982). Ett sätt att arbeta säkert är att informationshanteringen, såsom 

patientjournalen, ska organiseras så att den tillgodoser detta (SOSFS 2008:14). Ehnfors och 

Ehrenberg (2009) skriver att den vård och behandling som ges till patienten inom hälso- och 

sjukvården ska dokumenteras och dokumentationen ska användas som ett redskap till att nå en 

så hög kvalitet som möjligt. En studie av Rykkje (2009) visar att 

omvårdnadsdokumentationen blivit mer systematisk och kortfattad när den övergått till att 

datoriseras. Man använder sig mindre av förkortningar och texten är mer läsbar vilket leder 

till färre missförstånd. Varje anteckning har också en tydlig signatur så det blir mer 

överskådligt vem som står bakom den. 

 

Patientjournallagen, som trädde i kraft 1 juli 2008, har stor betydelse vad gäller vård och 

behandlingar inom sjukvården och utifrån patientsäkerheten kan dokumentationen av de olika 

åtgärderna vara helt avgörande. Syftet med denna lag är att informationshanteringen och 

journalföringen inom bland annat hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den 

tillgodoser god kvalitet och patientsäkerhet. Genom denna lag kan också en vårdgivare få tag 

på uppgifter om patienten hos en annan vårdgivare och detta bidrar till att öka tryggheten hos 

all personal som arbetar inom hälso- och sjukvården. Det leder till att de som inte har träffat 

patienten förut lättare kan bedöma vilka åtgärder som kan behöva vidtas (SOSFS 2008:14).  

 

För att få en strukturerad omvårdnadsdokumentation används omvårdnadsprocessen som kan 

ses som grunden till omvårdnadsdokumentationen. Genom omvårdnadsprocessen kan 

patientens omvårdnadsbehov, omvårdnadsmål samt omvårdnadsåtgärder identifieras. Gjevjon 

och Hellesø (2010) menar att det krävs en strukturerad dokumentation för att säkerställa 

kontinuiteten i vården och få en överblick av observationer och beslut kring en patient. De 

menar vidare att man i dokumentationen ska kunna identifiera patientens problem samt se 

vilka observationer och bedömningar som gjorts för att styrka varför de aktuella besluten 

tagits. Ibland dokumenteras tänkbara problem som kanske inte är viktiga för tillfället men det 

händer ändå sällan att de problemen följs upp i senare dokumentation.  

 

Både i Sverige och internationellt har intresset för att öka kvaliteten på 

omvårdnadsdokumentationen och den terminologi som används ökat. En anledning är att man 

vill kunna överföra information om en patient mellan olika vårdgivare på ett säkert sätt. För 
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att omvårdnadsdokumentationen ska få en högre kvalitet används VIPS- modellen, den 

utvecklades under 1990 talet och står för Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet.  

(Ehnfors, Ehrenberg, Thorell- Ekstrand, 2000). Den är en systematisk metod av hur man 

dokumenterar omvårdnaden och har visat sig förbättra kvaliteten av både dokumentation och 

omvårdnad. Modellen används både i grundutbildningen till sjuksköterska, inom slutenvården 

samt inom primärvården och står för välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet. Det 

har visat sig att dokumentationen av relevanta omvårdnadsinterventioner ökar kvaliteten på 

omvårdnaden (Björvell, Wredling & Thorell- Ekstrand, 2002). 

Fördelarna med att dokumentera enligt modellen är att man i det dagliga arbetet kan ersätta en 

muntlig rapport med en bra skriven dokumentation samt ge en ökad förståelse för 

omvårdnaden av patienten (Rosendal Darmer, Ankersen, Geissler Nielsen, Landberger, 

Lippert & Egerod, 2004). Andra fördelar med omvårdnadsdokumentationen är att man får en 

strukturerad kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonalen. Genom detta försäkrar 

man sig om kontinuiteten av den individuellt planerade vården av patienten. 

Dokumentationen vid en avancerad omvårdnad är en viktig kunskapskälla för nyutbildade 

sjuksköterskor (Björvell, 2002).  

Det också finns nackdelar med omvårdnadsdokumentationen. Det framkom att många tyckte 

att de hade brist på tid för att dokumentera, otillräcklig kunskap om vad som ska 

dokumenteras och hur man använder sig av omvårdnadsprocessen samt att organisationen 

utgjorde ett hinder för att kunna dokumentera. Vissa upplevde också vårdrutinerna på 

avdelningen samt den muntliga rapporten som negativ. Annat som framkom var brister i 

intresse av det skriva ordet, upplevelser av att det var låg status att skriva en 

journalanteckning, svårigheter att få en överblick av vad som stod i journalen samt 

upplevelsen av att inte kunna skriva ostört (Ehrenberg, 2001). 

Internationellt används bland annat The International Classification of Nursing Practice 

(ICNP) inom omvårdnadsdokumentationen och fungerar som en klassifikation av 

omvårdnadsfenomen, omvårdnadsinterventioner samt resultat och slutsatser 

(http://www.icn.ch/pillarsprograms/international-classification-for-nursing-practice-icnpr/) 

Syftet med den är att förena regelverken för andra omvårdnadsklassifikationer och olika 

versioner av den har också översatts till olika länder (Ehnfors, Florin & Ehrenberg, 2003). 

http://www.icn.ch/pillarsprograms/international-classification-for-nursing-practice-icnpr/
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Problemformulering 

En tidigare studie gjord av Törnvall, Wilhemsson & Wahren (2004) visade att 

distriktssköterskor hade kunskap om att arbeta med en dator och omvårdnads dokumentation 

och att kunskapen om omvårdnadsprocessen var högre för de som gått sin specialisering till 

distriktssköterska efter 1986. De som fått speciell utbildning i dokumentation tyckte att de 

hade bättre kunskap och många hade positiva åsikter om vikten av dokumenteringen. Vidare 

visade studien att det vid omvårdnadsdokumentationen ofta förekom åtgärder och status 

medan omvårdnadsdiagnoser, mål och utskrivningsanteckningar förekom mer sällan liksom 

hur individen påverkades. Även om det förekommit en del forskning på området är det viktigt 

att göra fler studier för att få en mer heltäckande bild av distriktssköterskors dokumentation 

av omvårdnadsarbetet.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenhet av 

omvårdnadsdokumentation i sitt arbete.  
 

Specifika föreställningar 

• Påverkar utbildning i journal/omvårdnadsdokumentation hur de ser på sina kunskaper 

i dokumentation? 

• Dokumenterar distriktssköterskor efter de riktlinjer som finns för 

omvårdnadsdokumentation? 

• Hur upplever distriktssköterskor omvårdnadsdokumentationen?  

 

Metod 
Studien har en kvantitativ ansats som används för att få en förståelse av distriktssköterskornas 

dokumentation från ett större mätbart perspektiv. Den genomfördes med en metod för 

enkätstudier där frågeformulär användes (Polit & Beck, s. 16, 324).  

 

Kontext 

Primärvåden har förstahandsansvaret för befolkningens behov av hälso- och sjukvård. Inom 

Norrbottens läns landsting finns 33 vårdcentraler för ca 240 000 invånare med 1500 anställda 

(http://www.nll.se/webb/Primarvard/Stab/Division-Primarvard/). 

 

http://www.nll.se/webb/Primarvard/Stab/Division-Primarvard/
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Omvårdnadsdokumentationen i Norrbotten sker i VAS, vårdadministrativt system. I 

riktlinjerna för dokumentation inom Norrbottens Läns Landsting (NLL) ska all typ av 

information som skrivs i en journal finnas på utpekade platser i datorsystemet t ex labblista, 

läkemedel, vårdplan mm. Informationsinnehållet styr var man ska skriva och det ska vara så 

kortfattat som möjligt bl.a. för att öka patientsäkerheten.  

Enligt Närlid (2008) har VAS successivt byggts upp i Norrbotten sedan början av 1990- talet 

och täcker idag hela områdets primär- och slutenvård. Inom primärvården i Norrbotten 

används Patientens primärvårds journal (PAP) en enhetlig dokumentationsrutin som finns i 

VAS journal/- omvårdnadsdokumentation. Här finns funktioner som GE41 där samlad 

information om patienten finns. Bakgrunden till införandet av PAP är den ökade 

specialiseringen som innebär att patienterna ofta vårdas på flera olika enheter. 

När man skriver en journalanteckning sorterar man in informationen under ett antal sökord 

och det är viktigt att man innan vet förklaringarna till sökorden så informationen hamnar rätt. 

Utgångspunkten är patientens beskrivning på situation och problem. Vanliga sökord är; 

aktuellt, bedömning, diagnos, åtgärder, vårdmål, planering och utvärdering (Närlid, 2008). 

Genomförda åtgärder som inte har någon given plats i dokumentationen kan klassificeras i ett 

kodsystem för vilka åtgärder som gjorts t ex suturtagning. Dessa värden som väljs kan vid 

behov kompletteras med fritext. Syftet är att få en enhetlig struktur för 

patientdokumentationen, minimera dubbeldokumentation samt att göra det lätt att söka 

information 

(https://www.nllplus.se/upload/IB/pv/utvpv/PAP/Dokumentationsstöd%20PAP/Riktlinjer%20

för%20patientdokumentation.doc).  

Design 

Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie, vilket betyder att uppgifter samlas in vid ett 

tillfälle hos en utvald population och resultatet visar en bild av ett tvärsnitt i den population 

som undersöks (Andersson, 2009, s.89). Data samlades in genom att en webbaserad enkät 

(bilaga 1) skickades ut till samtliga distriktssköterskor inom Norrbottens läns landsting.  

 

Deltagare 

Populationen i studien omfattade alla distriktssköterskor inom Norrbottens läns landsting som 

vid det tillfället fanns registrerade i iHSAK. iHSAK är Norrbottens läns landstings interna 

https://www.nllplus.se/upload/IB/pv/utvpv/PAP/Dokumentationsstöd%20PAP/Riktlinjer%20för%20patientdokumentation.doc
https://www.nllplus.se/upload/IB/pv/utvpv/PAP/Dokumentationsstöd%20PAP/Riktlinjer%20för%20patientdokumentation.doc
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katalog där all personal som är tillsvidare- eller visstidsanställda finns registrerade. Katalogen 

uppdateras varje natt för att innehålla aktuella uppgifter om anställda. Inklusionskriterierna 

för deltagarna är distriktssköterskor som är anställda av landstinget och arbetar på någon av 

Norrbottens Läns Landstings vårdcentraler. Informationsbrevet (bilaga 2) som medföljde 

enkäten innehöll informationen att om de valde att medverka så svarade de på enkäten, i annat 

fall så avstod de.   

 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes via en webbaserad enkät som skickades ut med hjälp av 

enkätsystemet EvaSys som bland annat används av Luleå tekniska universitet (LTU) för 

kursutvärderingar. Enkäten hämtades från en tidigare studie av Törnvall et al (2004), en första 

version skickades ut men bortfallet blev stort och adressuppgifterna stämde inte. Enkäten 

omarbetades med hjälp av VAS kunnig personal för att passa omvårdnadsdokumentationen i 

Norrbotten. Enligt Polit & Beck (2008) är det vanligt att utgå ifrån redan beprövade enkäter i 

kvantitativa studier. Enkäten bestod av nio bakgrundsfrågor om ålder, arbetslivserfarenhet och 

kunskap om omvårdnadsdokumentation i VAS. De följdes av fyra frågor som efterfrågade hur 

ofta distriktssköterskorna dokumenterade under funktionerna; Försättsblad, Riskbedömning 

och Översikt Vårdplan och sedan fyra huvudfrågor om vilka sökord de använde i 

dokumentationen av behov, planerade åtgärder, utförda åtgärder och utvärdering. I 

frågeformuläret fick de utgå från förutbestämda patientsituationer som såromläggning, 

suturtagning samt råd och information till vuxen och svara fritt på vilka sökord de använde. 

De kunde också välja alternativet att det ej dokumenterades. Sedan följde 13 frågor om hur de 

upplevde dokumentationen av omvårdnad där de fick välja ett av svarsalternativen; instämmer 

helt, instämmer delvis, tveksam och instämmer ej. Enkäten avslutades med en fråga om hur 

många minuter/dag de använde till dokumentation.  Från originalenkäten användes frågor om 

ålder, arbetslivserfarenhet, upplevelserna och dokumentationstiden.  

 

För att testa och validera utformningen av enkäten gjordes en pilotstudie där fem stycken 

distriktssköterskor fick svara på pappersenkäter och lämna sina synpunkter på enkäten och 

dess utformning. Dessutom diskuterades utformningen med personal som var speciellt kunnig 

i implementeringen av VAS. Efter deras synpunkter gjordes anpassningar av utformningen av 

frågorna så att de stämde överrens med de Norrbottniska förhållandena.  
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I brevet till deltagarna informerades de om syftet med studien, tidsåtgång till att besvara 

frågorna, att medverkan var frivillig samt att konfidentialitet garanterades. En vecka efter 

utskick skickades en påminnelse ut och de som inte hade svarat efter ytterligare en vecka fick 

en sista påminnelse.  

 

Dataanalys 

Materialet från datainsamlingen som gjordes via EvaSys lades in i SPSS som är ett 

statistikprogram där man lägger in sina insamlade värden under fyra komponenter; 

variabelnamn, etikett, värde (nominal- och ordinalvärde) samt värdeetikett som visar vilka 

kategorier som motsvaras av de olika värdena. Nominalvärden innebär en kategorisering av 

variabler t ex man – kvinna och ordinalvärden innebär att värdena rangordnas t ex stor – liten.  

Det man önskar få fram är om det finns något samband mellan variablerna (Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagen, 2003). Analysen av enkäten gjordes med både deskriptiv och analytisk 

statistik. Deskriptiv statistik används då data skall beskrivas på ett överblickbart vis. Exempel 

på deskriptiv statistik är medelvärde och procentsats (Polit & Beck, 2008, s. 556). De 

deskriptiva mått som användes i analysen var median (m) och procentsats (%). 

Frekvenstabeller används för att visa fördelningen av variabler och anger variabelvärdet samt 

vilken frekvens de förekommer (Ejlertsson, 2003, s. 53). Vid den analytiska statistiken 

användes Spearmans rangkorrelationskoefficient (rho) för att hitta statistiska samband. 

Spearmansrho används vanligtvis då ordinaldata mäts (Polit & Beck, 2008, s. 571).  

 

Etiska överväganden 

Polit & Beck (2008) menar att när ett bestämt ämne väljs som har potential att förbättra 

patientvården är detta det första steget att säkerställa ett forskningsetiskt förfarande. 

Informationsbrevet som följde med enkäten informerade att om de svarade på enkäten så 

valde de att delta i studien, om inte så avstod de från att svara. Brevet innehöll också 

information om att de var anonyma i sin medverkan och konfidentialitet garanterades. Efter 

avslutad studie och när arbetet blivit godkänt och publicerat så kommer allt material att 

förstöras. 

 

Resultat 
Resultatet presenteras med en struktur där först uppgifter som svarsfrekvens och demografisk 

data presenteras. Därefter presenteras resultaten utifrån frågeställningarna i studien. 
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Bortfallsanalys 

Totalt svarade 72 stycken av 290, vilket ger ett bortfall på 218 stycken (75 %).  

 

Demografisk data 

Medianåldern av de 72 som svarade på enkäten var 51 år. Arbetslivserfarenheten mättes i 

yrkesverksamma år (tabell 1) där den största gruppen (75 %) har arbetat mer än fem år inom 

primärvården.  

 

Tabell 1 Svarsfrekvens på hur länge de har arbetat inom primärvården (%) 

 

Mindre än 5 år  Mer än 5 år  Totalt  

 

      18 (25)                         54 (75)  72 (100) 

 

De flesta av svarsdeltagarna (79,2 %) hade genomgått ett utbildningstillfälle i journal-

/omvårdnadsdokumentation (tabell 2). 

 

Tabell 2 Svarsfrekvens på genomgångna utbildningar i journal-/omvårdnadsdokumentation 

(%) 

 

Nej         Ja, en gång Ja, flera gånger  Totalt 

   

15 (20,8)           29 (40,3) 28 (38,9)  72 (100) 

 

 

Påverkar utbildning i journal-/omvårdnadsdokumentation hur de ser på sina kunskaper 

i dokumentation? 

Resultatet visar att flertalet av distriktssköterskorna genomgått en eller flera utbildningar i 

journal-/omvårdnadsdokumentation. De som har genomgått mer än en utbildning i journal-

/omvårdnadsdokumentation har arbetat mer än fem år inom primärvården (tabell 3). 
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Tabell 3 Sambandet mellan genomgången utbildning i journal/ omvårdnadsdokumentation 

och yrkesverksamma år 

  Arbetat mindre än     Arbetat mer än              Totalt      

                                                   fem år                                     fem år        

 

Har inte genomgått                  6 (40%)                                 9 (60%)                       15 (100%) 

utbildning i VAS 

 

Har genomgått en                   9 (31%)                                 20 (69%)                       29 (100%) 

utbildning i VAS 

 

Har genomgått flera               3 (10,7%)                              25 (89,3%)                    28 (100%) 

utbildningar i VAS                  

 

 Totalt                          18 (25%)                                 54 (75%)                      72 (100%) 

 

De flesta ansåg att de har ganska bra kunskaper i journal-/omvårdnadsdokumentation och det 

finns ett signifikant samband där de som har genom gått utbildning i journal/- omvårdnads 

dokumentation anser att det hade ganska bra kunskaper i dokumentationssystemet (p< 0,05).    

 

Dokumenterar distriktssköterskor efter de riktlinjer som finns för 

omvårdnadsdokumentation 

Dokumentation av patientens behov vid såromläggning, suturtagning och råd och information 

till vuxen ska enligt riktlinjerna i PAP dokumenteras under bedömning, aktuellt respektive 

planering. Resultatet visar att endast 36 % av distriktssköterskorna dokumenterar 

såromläggning under sökordet bedömning, som ska beskriva patientens besvär. Av 

distriktssköterskorna dokumenterar (17 %) patientens behov av suturtagning under sökordet 

aktuellt, som beskriver vad som föranleder kontakten. Behovet av råd och information till 

vuxen ska dokumenteras under sökordet planering men endast 14 % dokumenterar det här. 

 

Dokumentation av planerade åtgärder vid såromläggning, suturtagning och råd och 

information till vuxen ska enligt riktlinjerna i PAP dokumenteras under sökordet planering, 

som används vid dokumentation av vad vården ämnar/patienten råds att göra i framtiden. 
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Resultatet visar att hälften av distriktssköterskorna dokumenterar planerade åtgärder av 

såromläggning och suturtagning under rätt sökord. Något färre (39 %) dokumenterar råd och 

information till vuxen under planering.  

 

Dokumentation av utförda åtgärder vid såromläggning, suturtagning och råd och information 

till vuxen ska enligt riktlinjerna i PAP dokumenteras under sökordet åtgärder som innehåller 

KVÅ-koder ur Socialstyrelsens kodverk. Information och råd kring sjukdom och behandling 

ska ingå som en del i patientkontakten och ska inte åtgärdskodas. Ca 70% av 

distriktssköterskorna dokumenterar utförda åtgärder vid såromläggning samt suturtagning 

under sökordet åtgärd med tillhörande kod medan något färre dokumenterar råd och 

information till vuxen under rätt sökord. 

 

Dokumentation av utvärdering vid såromläggning, suturtagning och råd och information till 

vuxen ska enligt riktlinjerna i PAP dokumenteras under sökordet utvärdering där man berättar 

hur det har gått efter utförda åtgärder. Resultatet visar att få vet var de ska dokumentera 

utvärdering av såromläggning, suturtagning samt råd och information till vuxen. 

 

Hur upplever distriktssköterskor omvårdnadsdokumentationen?  

I resultatet framkom det att mellan 81-95% (59-69) har en positiv upplevelse av 

omvårdnadsdokumentationen vad gäller; tydlighet vad gäller patientens bakgrund, bedömning 

av aktuellt tillstånd, planerad omvårdnad, vilka omvårdnadsåtgärder som utförts, ökad 

säkerhet för patienten, kvaliteten vid överrapportering av patienten, utvärdering av 

omvårdnadsåtgärder, beskrivning av arbetet samt att vara nöjd med hur de dokumenterar. En 

stor del av deltagarna 74.6% (54) tycker också att det är lätt att veta var de ska dokumentera 

vilket talar emot resultatet som framkom enligt ovan. Majoriteten av deltagarna 77.4% (56) 

upplever att de lättare kan organisera sitt arbete genom dokumentationen. Ca 42% (30) 

upplever att de inte får uppmuntran och stöd av arbetsgivaren samt att de inte har tillgång till 

en ostörd miljö när de dokumenterar. Samband (p<0,01) visar att distriktssköterskor som är 

nöjda med hur de dokumenterar också upplever stöd från sin arbetsgivare. Det finns också ett 

samband (p<0,01) som visar att de som vet var de ska dokumentera i journalen också 

upplever att dokumentationen gör att de bättre kan organisera sitt arbete. 
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Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenhet av 

omvårdnadsdokumentation i sitt arbete med ett speciellt fokus på deras erfarenhet av 

dokumentation, hur de uppfattade sina kunskaper, om de dokumenterade enligt riktlinjerna 

och deras upplevelser av dokumentation. Resultatet visar att distriktssköterskor som har 

genomgått en eller fler utbildningar i dokumentationssystemet upplever sina kunskaper som 

ganska bra samtidigt som de inte helt följer riktlinjerna för under vilka sökord som bland 

annat behov och planerade åtgärder skall dokumenteras. Distriktssköterskornas upplevelser 

var sammantaget positiva och det som upplevdes som negativt var bristen på stöd från 

arbetsledningen och att det inte har tillgång till en ostörd arbetsmiljö.  

 
Medelåldern för distriktssköterskor i Sverige är 50 år (Statistiska centralbyrån, 2010), vilket 

är jämförbart med medianåldern i Norrbotten som är 51 år. För flertalet av 

distriktssköterskorna som är yrkesverksamma idag har det genom åren skett stora förändringar 

med hur omvårdnad dokumenteras. Resultaten indikerar att de har accepterat och anpassat sig 

till de förändringarna som gjorts inom journal- och omvårdnadsdokumentationen. Vidare 

visar resultatet att en majoritet av de som svarade har genomgått en eller fler utbildningar i 

VAS journal-/omvårdnadsdokumentation. Det finns olika faktorer som kan påverka om de 

som introduceras i nya dokumentationssystem kommer att acceptera dem. Faktorer som kan 

påverka är; om systemet anses som användbart, graden av träning och stöd i användandet och 

stödet i miljön runt omkring (Ammenwerth, Mansmann, Iller & Eichstädter, 2003). Vid 

planeringen av studien var det rimligt att anta att äldre distriktssköterskor har svårare för att 

acceptera förändringar inom dokumentation och utförande, t.ex. att övergå till datoriserade 

patientjournaler. Resultatet visar dock att flertalet av dem som arbetat mer än fem år inom 

primärvården i Norrbotten också är de som har genomgått flest utbildningar i VAS journal-

/omvårdnadsdokumentationssystem. En studie av Sandvoll Vee & Hestetun (2009) visade att 

det finns ett samband mellan om deltagarna fått utbildning och träning i hur dokumentationen 

ska utföras och hur de upplevde sin kunskap i omvårdnadsdokumentation. Dessa resultat 

bekräftas i vår studie där det fanns ett signifikant samband mellan om distriktssköterskorna 

upplever sina kunskaper som ganska bra och om de har genomgått utbildning i VAS. 

 

Resultatet av studien visar vidare att det är få som dokumenterar enligt de riktlinjer som finns 

för dokumentation. Att omvårdnadsdokumentation kan vara komplicerad bekräftas i en studie 

av Cheevakasemsook, Chapman, Francis & Davis (2006) som också menar att innehållet ofta 
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är onödig och informationen otillräcklig. Information kan vara inadekvat vilket leder till att 

det är svårt att planera för patientens fortsatta vård. Det som påverkar kvaliteten i 

omvårdnadsdokumentationen kan vara bristande motivation och sakkunnighet samt begränsad 

utbildning. I resultatet av denna studie framkom bland annat att det inte var helt klart var 

patientens behov, planerade och utförda åtgärder vid såromläggning skulle dokumenteras. 

Likheter ses i en studie av Ehrenberg & Birgersson (2003) som visar att riktlinjerna vid 

dokumentation av bensår inte följs helt och dokumentationen var bristfällig. 

Över en tredjedel av distriktssköterskorna i Norrbotten upplever att de inte har stöd ifrån 

ledningen vad gäller dokumentation. En studie som berört resultatet visar att det inte behövs 

ett professionellt ledarskap för att omvårdnadsdokumentationen ska uppfattas som positiv 

men det kan påverka utförandet av den och tidigare studier har också visat att dokumentation 

är bristfällig oavsett ledning (Törnvall, Wahren & Wilhelmsson, 2007).  

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av 

omvårdnadsdokumentation och en kvantitativ ansats valdes. En enkät som var validerad i en 

tidigare studie användes som utgångspunkt för att utveckla ett frågeformulär och samla in 

data. Svarsdeltagandet i den första versionen av frågeformuläret blev lågt och av 

kommentarerna till enkäten gjordes tolkningar att enkäten inte var anpassad till 

omvårdnadsdokumentationen i primärvården i Norrbotten, samt att adresserna till 

distriktssköterskorna var inaktuella. Enkäten omarbetades och en pilotstudie gjordes för att 

testa den andra versionen av enkäten och adresserna till distriktssköterskorna togs denna gång 

ifrån NLLs adressregister iHSAK som uppdateras varje dygn. Vår bedömning är därför att 

enkäten hade en god validitet för att fånga de norrbottniska distriktssköterskornas erfarenhet 

av omvårdnadsdokumentation. 

 

Bortfallet till studien blev stort (75 %), enligt Ejlertsson (2003, s. 34) är det osäkert hur 

resultatet ska tolkas så att inte felaktiga generaliseringar görs. Storleken på bortfallet kan bero 

på att enkäten skickades ut igen eller att det vid tillfället var fler studier som pågick. Enligt 

Polit & Beck (2008, s. 430) är enkätstudier mer kostnadseffektivt och stora geografiska 

områden kan nås men de har oftare ett lägre svarsdeltagande. Designen på enkäten och hur 

den skickas ut kan påverka. Då den tidigare studien hade ett stort bortfall skickades det, innan 

den andra enkäten gick, ut ett brev till enhetscheferna att uppmana distriktssköterskorna att 

svara.  
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På grund av det stora bortfallet kan resultatet tolkas som en stickprovsundersökning, som 

annars görs då en några väljs ur en hel population. Vid ett lågt svarsdeltagande är det svårt att 

veta om de som inte svarat skulle svara likadant, det går då att hitta demografiska data som är 

representativa. Medianåldern i studien stämde överens med medelåldern på distriktssköterskor 

i riket vilket indikerar att bortfallet fanns bland alla grupper av distriktssköterskor och att vår 

data därför kan anses representera gruppen av distriktssköterskor i Norrbotten.  

 

 

Slutsatser 
För att få en så bra och patientsäker vård är det viktigt att dokumentationen fungerar. 

Distriktssköterskorna måste känna stöd från arbetsgivaren och ha en ostörd arbetsmiljö för att 

känna sig tillfredsställda med sin omvårdnadsdokumentation. Då det visat sig att många av 

distriktssköterskorna inte dokumenterar enligt riktlinjerna är det viktigt att arbetsgivarna 

tillhandahåller och kontinuerligt låter dem genomgå utbildning/repetition i journal-

/omvårdnadsdokumentation.  
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Bilaga 1 

Enkät 

 
1. Vilket år är Du född? __________ 

 

2. Hur länge har Du arbetat inom primärvården? 
Mindre än ett år  1-5 år  Mer än 5 år 
 

3. Vilket år avslutade Du Din grundutbildning till sjuksköterska?  

__________ 

 

4. Har Du genomgått specialistutbildning till distriktssköterska? 
Ja    Nej 

 

5. Om ja, vilket år avslutade Du den? ___________ 

 

6. Har Du genomgått utbildning i VAS journal-/omvårdnadsdokumentation? 
Ja, en gång  Ja, flera gånger  Nej, gå till fråga 10 

 

7. Vilket år avslutade Du det senaste utbildningstillfället i VAS journal-

/omvårdnadsdokumentation? ____________ 

 

8. Hur uppfattar Du Dina kunskaper i VAS journal-/omvårdnadsdokumentation? 
Mycket bra   Ganska bra   Varken bra eller dåliga   Ganska dåliga   Mycket dåliga 

 

9. Har Ni någon intern utbildning eller andra tillfällen att diskutera VAS journal-/ 

omvårdnadsdokumentation på Din arbetsplats? 
Ja    Nej 

 

För distriktssköterskor i primärvården används Patientens Primärvårds journal (PAP) för 

journal-/omvårdnadsdokumentation. Där dokumenteras olika problem, mål och insatser. Inom 

Norrbottens läns landsting används GE41 där funktioner som Försättsblad, Diabetesöversikt, 

Riskbedömning och Översikt Vårdplan ingår. 
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10. Hur ofta dokumenterar Du under funktionen Försättsblad ? 
Endast första gång jag träffar patienten 

Enstaka gång jag träffar patienten 

Varje gång jag träffar patienten 

Aldrig 

 

11. Hur ofta dokumenterar Du under funktionen Översikt Vårdplan? 
Endast första gång jag träffar patienten 

Enstaka gång jag träffar patienten 

Varje gång jag träffar patienten 

Aldrig 

 

12. Om Du dokumenterar, vid vilket tillfälle dokumenterar Du under Översikt Vårdplan? 

__________________________________________________ 

 

13. Hur ofta dokumenterar Du under funktionen Riskbedömning? 
Endast första gång jag träffar patienten 

Enstaka gång jag träffar patienten 

Varje gång jag träffar patienten 

Aldrig 

 

14. När Du dokumenterar patientens BEHOV vid nedanstående vårdsituationer vilka 

sökord använder DU? 
Såromläggning ______________________________________ 

Suturtagning ________________________________________ 

Råd och information till vuxen _________________________  

Bedömt behov dokumenteras ej 

 

15. När Du dokumenterar PLANERADE ÅTGÄRDER vid nedanstående vårdsituationer 

vilka sökord använder Du? 
Såromläggning ______________________________________ 

Suturtagning ________________________________________ 

Råd och information till vuxen _________________________ 

Planerade åtgärder dokumenteras ej 

 

16.  När Du dokumenterar UTFÖRDA ÅTGÄRDER vid nedanstående vårdsituationer 

vilka sökord använder Du? 
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Såromläggning _______________________________________ 

Suturtagning _________________________________________ 

Råd och information till vuxen ___________________________ 

Utförda åtgärder dokumenteras ej 

 

17.  När Du dokumenterar UTVÄRDERING vid nedanstående vårdsituationer vilka 

sökord använder Du? 
Såromläggning ____________________________________ 

Suturtagning ______________________________________ 

Råd och information till vuxen _______________________________ 

Utvärdering dokumenteras ej 

 

18.  Hur upplever Du dokumentation av omvårdnad? Kryssa i hur Du tycker att de olika 

påståendena passar in på DIG? 
  Instämmer helt  Instämmer delvis  Tveksam  Instämmer ej 

Dokumentation ger en 
tydlighet vad gäller  
patientens bakgrund 
 

Dokumentation underlättar 
min bedömning av  
patientens aktuella tillstånd 
 

Dokumentation underlättar  
för mig att se patientens 
planerade omvårdnad 
 
Dokumentation ger en 
tydlighet vad gäller de 
omvårdnadsåtgärder som 
har utförts  
 
Dokumentationen ger en  
ökad säkerhet för patienterna 
 
Dokumentation ger en  
ökad kvalitet vid  
överrapportering av  
patienter 
 
Dokumentation gör att jag  
lättare kan utvärdera olika  
omvårdnadsåtgärder 
 
Dokumentationen beskriver  
det arbete jag utfört 
 
Dokumentation gör att jag 
bättre kan organisera mitt  
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arbete 
 
Jag är nöjd med hur jag 
dokumenterar i  
patientjournalen 
 
Jag tycker att det är lätt att 
veta var jag ska skriva i  
journalen  
 
Min arbetsledning stödjer 
och uppmuntrar min 
dokumentation  
 
Jag har tillgång till en ostörd 
arbetsmiljö när jag  
dokumenterar 
 

19.  Uppskatta hur lång tid Du använder till omvårdnadsdokumentation under en normal 
arbetsdag ___________________ 
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Bilaga 2 

 

 
 

 

 

Till dig som arbetar som distriktssköterska i Norrbotten 

 

Förfrågan om att medverka i en enkätstudie 

 

Hej! 

 

Dokumentation i vårdarbete är ett städigt aktuellt ämne och det finns erfarenhet som visar att 

systematisk dokumentation kan innebära fördelar för både sjuksköterskor och patienter.  

 

Det här är en omarbetad version av en tidigare utskickad enkät som är tydligare anpassad till 

det system för dokumentation som används i Norrbotten. Du får denna förfrågan eftersom du 

arbetar som distriktssköterska i Norrbotten enligt NLLs iHSAK- register där all personal finns 

registrerad. 

 

Enkäten innehåller ett antal frågor och påståenden angående yrkeserfarenhet, kunskap om 

VAS samt dokumentationen och tar ca tio minuter att svara på. Svaren på enkäten kommer att 

behandlas så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av dina uppgifter samt att ingen 

enskild person kommer att kunna identifieras i den färdiga rapporten. 

 

Du väljer själv om du vill svara på enkäten. De vi inte har fått svar från kommer dock att få 

två påminnelser. Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss av annan 

anledning kan du nå oss eller vår handledare via mail. 

Vi är två distriktssköterskestudenter vid Luleå Tekniska Universitet och enkäten är en del av 

vårt examensarbete. Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på 

Universitetsbiblioteket, Luleå Tekniska Universitet hösten 2011 www.ltu.se. 

http://www.ltu.se/
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Klicka på denna länk för att komma till enkäten:  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jenny Emmoth Maria  Sjödin Stefan Sävenstedt 

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska Universitetslektor 

Pilotvägen 5,  Plommonstigen 22, Luleå tekniska universitet,                          

96139 BODEN 97451 LULEÅ 97187 LULEÅ 

jenemm-7@student.ltu.se markes-1@student.ltu.se stefan.savenstedt@ltu.se 
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