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Abstract 
Det är av stort intresse både nationellt och internationellt att höja kvalitén på 
sjuksköterskans dokumentation samt enas om en gemensam terminologi.  
Den största anledningen till detta är det ökande behovet av säker och 
tillförlitlig överföring av patientrelaterad information mellan olika 
vårdgivare och mellan hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet med studien var 
att beskriva sjuksköterskans förväntningar på och erfarenheter av ett 
elektroniskt journalsystem (VAS/Vård Administrativt System) som stöd i 
omvårdnadsarbetet. Speciellt fokus var områden gällande utbildning, 
kunskapsnivå, användarvänlighet och påverkansmöjlighet. En 
enkätundersökning genomfördes och data analyserades med kvalitativ och 
kvantitativ ansats. Resultatet av den kvalitativa manifesta innehållsanalysen 
visade att läsbarheten och därmed patientsäkerheten upplevdes ha ökat i och 
med datoriseringen. Systemet upplevdes inte logiskt och det fanns en 
efterfrågan av fortlöpande utbildning och systemutveckling samt bättre 
anpassning av arbetsrutiner och sökord för att VAS skulle fungera som ett 
bra stöd i omvårdnadsarbetet. Resultatet av de kvantitativa analyserna 
visade bland annat att ålder, yrkeserfarenhet och kunskapsnivå inte hade 
något samband med upplevelsen av VAS som stöd i omvårdnadsarbetet. 
Genom att identifiera sjuksköterskans erfarenheter av EHR (Electronic 
Health Record) som stöd i omvårdnadsarbetet skulle det gå att utveckla en 
bättre strategi för att föra in nya IT- stöd inom hälso- och sjukvården. 

 
Nyckelord: enkätundersökning, innehållsanalys, omvårdnad, elektroniska 

journaler, erfarenheter, sjuksköterskor
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Abstract 
It is of great interest, both nationally and internationally, to enhance the 
quality of nurses’ documentation and also to agree on a common 
terminology. The major reason for this is the growing demand for safe and 
reliable transfer of patient-related information between different caregivers 
and between the healthcare personnel. The purpose of this study was to 
describe the nurses’ expectations and experiences of an electronic health 
record system (VAS/ Care Administrative System) as a support in nursing 
care. Focus was on the areas of: training; level of knowledge; user-
friendliness and ability to influence. A questionnaire was used and the data 
was analysed using both qualitative and quantitative methods. The result of 
the content analysis showed that the readability and thus the patient safety 
were perceived to have increased in and with the computerisation. The 
system was not perceived as logical and there was a demand for ongoing 
training, system development and a better adaptation of working practices 
and keywords, so that VAS could function as a good support in nursing 
care. The result of the quantitative analysis showed that age and level of 
knowledge had nothing to do with the experience of VAS as a support in 
nursing care. By identifying the nurses’ experience of EHR (Electronic 
Health Record) in support of nursing care, it would be able to develop a 
better strategy to introduce new IT support systems in healthcare. 
 
Keywords: questionnaire, content analysis, nursing care, Electronic Health Record 

experiences, nurses’
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Allt sedan Hippokrates har läkaren haft behov av att dokumentera fynd och åtgärder hos 

patienten. Då var endast läkaren och patienten involverade i processen. Dokumentationen 

skedde i from av minnesanteckningar. Under 1800 talet började det tillkomma fler 

professioner och sjuksköterskan var den första av dessa. Dessutom tillkom också läkare med 

specialkunskaper inom vissa områden. Båda professionerna förde var för sig sina egna 

anteckningar och sjuksköterskans anteckningar användes enbart till att informera 

sjuksköterskekollegor (Spri, 2000). Pourasghar, Malekafzali, Kazemi, Ellenius och Fors 

(2008) beskriver att de mest frekventa problemen med pappersbaserad journal visade sig vara 

svårläst handstil, försvunna papper och ostrukturerad information. Fram till mitten av 40-talet 

var antalet läkare mycket begränsat och patienten undersöktes endast av en läkare. När hälso- 

och sjukvårdspersonalen ökade till antal under 60-talet, ökade också kravet på 

kommunikation mellan professioner. Det som tidigare var minnesanteckningar blev nu istället 

en dokumentation som gjorde det möjligt för en kollega att fortsätta vården. Mellan åren 1920 

och 1960 ökade volymen journalhandlingar över 400 gånger (Spri, 2000).  

 

Datorer hade under 1920 till 1960 redan tagits i bruk på sjukhusen men enbart för laboratorier 

och administrativa ändamål. Inte förrän i mitten av 1980-talet kom de första mer allmänt 

användbara systemen för att underlätta dokumentation och kommunikation mellan läkare och 

sjuksköterskor. Det som fanns på den tiden var endast avdelningsbundna informationssystem. 

Under 1990-talet utvecklades datorerna till att vara ett verktyg för ett heltäckande 

informationssystem för hälso- och sjukvård, ofta begränsade till enskilda sjukhus eller 

vårdinrättningar. Under 2000-talet har utveckling av datasystem för hela regioner påbörjats. 

Där ingår också att finna lösningar för informationsutbyte mellan olika regioner och länder 

(Haux, 2006). Sjuksköterskans journalföring reglerades tidigare av bland annat 

Socialstyrelsens författningssamling, (SOSFS 1993:20) och innebar att sjuksköterskan skulle 

dokumentera utifrån patientens individuella behov, beskriva vårdens planering, genomförande 

och resultat. Omvårdnad är en uppgift för all personal runt patienten. I allmänhet åligger det 

en sjuksköterska att svara för samordningen av omvårdnadsinsatserna. Det är därmed i första 

hand hon eller han som har ansvaret för omvårdnadsdokumentationen. Enligt Socialstyrelsens 

författningssamling (SOSFS 1993:17) finns det inte någon allmänt vedertagen definition av 

begreppet ”omvårdnad”, däremot kan omvårdnadsarbetets syfte, innehåll, metoder med mera 

beskrivas. 
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I nya patientdatalagen [PDL] (SFS 2008:355), som ersätter den tidigare patientjournallagen 

och lagen om vårdregister, lyfts en sammanhållen journalföring fram till följd av de nya 

möjligheter som de nya datasystemen medger och som de nuvarande vårdprocesserna kräver. 

Syftet med den nya PDL är att informationshanteringen inom hälso- och sjukvården ska vara 

organiserad så att den bättre tillgodoser patientsäkerheten och god vårdkvalitet samtidigt som 

den främjar kostnadseffektivitet.  I den nya PDL används termen vårdgivare för att beskriva 

huvudman det vill säga ett landsting, en kommun eller privat vårdgivare. Det som tidigare 

benämnts vårdgivare, till exempel läkare, sjuksköterska eller kurator inom vården benämns 

numera som hälso- och sjukvårdspersonal (SOSFS 2008:14). 

 

Det är av stort intresse både nationellt och internationellt att höja kvalitén på sjuksköterskans 

dokumentation samt enas om en gemensam terminologi.  Den största anledningen till detta är 

det ökande behovet av säker och tillförlitlig överföring av patientrelaterad information mellan 

olika vårdgivare och mellan hälso- och sjukvårdspersonal (Björvell, Wredling & Thorell-

Ekstrand, 2002). Allt eftersom tekniken gör det möjligt att flytta dokumentationsarbetet från 

sköterskeexpeditionen till att finnas närmare patienten, ökar också antalet hälso- och 

sjukvårdspersonal som måste interagera med tekniken. Denna utveckling kräver en ökad 

acceptans för sjuksköterskorna gällande elektroniska journalsystem (eng. EHR – Electronic 

Health Record) (Dillon, Blankenship & Crews, 2005). Syftet med elektroniska journalsystem 

är att bidra till en högkvalitativ och effektiv patientvård. Målet är primärt centrerad till 

patienten (Haux, 2006). Implementering av kräver fokus på många personal- och 

organisationsrelaterade frågor. Detta kan sorteras under fyra olika kategorier: 

personalförberedelser och utbildning, förändringar av arbetsrutiner, översyn av patientflöde 

och IT och administrativ support (Dillon et al., 2005). 

 

Genom att identifiera missnöjda användare och ta del av deras erfarenheter skulle det gå att 

utveckla en bättre strategi för att föra in nya IT- stöd inom hälso- och sjukvården (Dillon et 

al., 2005). Flera studier (Dillon et al., 2005; Bossen, 2007; Likourezos et al., 2004) visar att de 

flesta sjuksköterskor är positiva till EHR men att det tar för mycket tid från det dagliga 

patientnära arbetet. De känner sig ofta osäkra vid användandet av datorer. Alquraini, 

Alhashem, Shah och Chowdhury (2007) påvisade vikten av adekvat utbildning vid 

implementation för att öka effektiviteten och kvalitén på vården som sjuksköterskan utför. 
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Litteraturgenomgången visade att få studier beskrev sjuksköterskor förväntningar, 

erfarenheter och upplevelser av elektroniska journalsystem som stöd i det dagliga 

omvårdnadsarbetet. Forskning saknades även som beskrev sjuksköterskors upplevda framtida 

behov av EHR. Inom Norrbottens läns landsting gjordes den första implementering av EHR i 

början av 1990- talet. Det var det egenutvecklade Vård Administrativa Systemet (VAS). Hela 

länet använder nu samma Vård Administrativa System (VAS). Även andra elektroniska 

journalsystem används för olika ändamål tillexempel IT-system för ambulansjournal, 

mödravård- och förlossningsjournal samt samordnad vårdplanering mellan kommun och 

landsting för att nämna några.  Trots att VAS har använts under 20 års tid saknas forskning 

om sjuksköterskornas erfarenheter av VAS som stöd i omvårdnadsarbetet. Att fokusera på 

deras förväntningar och erfarenheter av EHR är en viktig förutsättning för att kunna utveckla 

ett optimalt framtida IT-stöd för hälso- och sjukvården. Ett bra IT-stöd är en förutsättning för 

att uppnå god vård för den enskilde patienten. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors förväntningar på och erfarenheter av 

att använda det elektroniska journalsystemet, VAS, som stöd i omvårdnadsarbetet.  

 

Specifika frågeställningar 

• Fanns det ett samband mellan hur de upplevde VAS som stöd i omvårdnadsarbetet och  

- ålder 

-yrkeserfarenhet 

- uppskattad kunskapsnivå i VIPS 

- uppskattad datorvana 

- arbetsrutiner 

• Fanns det ett samband mellan ålder och  

- utbildningsnivå i omvårdnad 

- genomgången internutbildning 

• Vilka förväntningar på VAS som stöd för omvårdnadsarbetet hade sjuksköterskorna 

inför datoriseringen 

• Hur fungerade VAS som ett stöd i det dagliga omvårdnadsarbetet gällande 

- tidsåtgång 

- kvalité på dokumentation 
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- patientsäkerhet 

- registrera och hitta information 

• Fanns det framtida behov och visioner om hur VAS skulle fungera som stöd i 

omvårdnadsarbetet  

 

Metod 
Design  

Studien genomfördes med en metod för enkätstudier (Hansagi & Allebeck, 1994, s.57-63). 

Den kvantitativa ansatsens syfte var att beskriva och/eller visa eventuella samband mellan de 

variabler som beskrivs i frågeställningarna. Alla steg i den kvantitativa metoden genomfördes 

på ett logiskt och strukturerat sätt och planerades innan arbetet genomfördes (Polit & Beck, 

2008, s. 15-16). Den kvalitativa ansatsens syfte var att fånga deltagarnas förväntningar, egna 

erfarenheter och behov genom en noggrann datainsamling och analys av kvalitativa variabler 

(Polit & Beck, 2008, s. 17-18).  

 

Deltagare och procedur 

Studien begränsades till 45 sjuksköterskor som tjänstgjorde vid nio vårdavdelningar på ett 

sjukhus i Norrbotten. Vid det aktuella sjukhuset fanns 21 vårdavdelningar fördelat på tre 

divisioner, opererande, medicinska specialiteter samt psykiatri. Division psykiatri bestod av 

endast en vårdavdelning, division medicinska specialiteter hade 13 och division opererande 

hade sju. För att få en fördelning över alla tre divisioner exkluderades den psykiatriska 

vårdavdelningen. Av de övriga valdes totalt åtta avdelningar, fördelat på fyra per division ut 

med hjälp av lottdragning för att få ett slumpmässigt urval. Lottdragningen skedde med hjälp 

av i förväg namngivna lappar på avdelningarna som tillhörde division medicin respektive 

opererande och utfördes med hjälp av en arbetskollega utanför studien.  

 

Information om studien gavs på ett vårdchefs möte i februari 2009. Vårdcheferna fick då en 

presentation av studien via sjukhusets platschef som kort presenterade undersökningen, dess 

syfte och planen för genomförandet. Informationen till vårdcheferna hade föregåtts av både 

muntlig och skriftlig genomgång med platschefen. När godkännande av genomförandet hade 

fåtts uppsöktes varje vårdchef personligen och information lämnades till dem skriftligt och 

muntligt (bilaga 1).  Då vårdchefernas godkännande inhämtats informerades sedan respektive 

enhetschef på de uttagna avdelningarna. Från varje vårdavdelning valde enhetscheferna 
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genom lottdragning (skedde med hjälp av namnlappar) ut fem anställda sjuksköterskor bland 

dem som tjänstgjorde en viss dag och tid vilket resulterade i totalt 45 deltagande 

sjuksköterskor. Informationsbrev (bilaga 2) och enkät (bilaga 3) delades sedan ut av 

respektive enhetschef till de sjuksköterskor som valdes ut att delta. 

 

Via seminarier vid Luleå tekniska universitet innehållsvaliderades enkäten.  Den granskades 

av handledaren, lärare och studiekamrater. Efter granskningen korrigerades en fråga i enkäten. 

För att ytterligare validera enkäten gjordes ett provutskick till två i förväg utvalda 

tjänstgörande sjuksköterskor innan studien genomfördes bland de identifierade deltagarna. De 

två utvalda sjuksköterskorna fick informationen om studiens syfte och det planerade 

genomförandet samt frivilligheten i att delta. De medverkade på frivillig basis och arbetade 

inte vid någon av de slumpmässigt utvalda vårdavdelningarna. De två provenkäterna ingick 

inte i analysen. Provenkäterna visade att ingen förändring av enkätens utformning krävdes. 

 

Datainsamling 

I denna studie användes en seminstrukturerad enkät som innehöll både strukturerade och 

öppna frågor som var formulerade för att kunna besvara studiens frågeställningar. För de 

flesta av de strukturerade frågorna tillämpades en sex gradig Lickertskala.  Enkäten innehöll 

frågor om bakgrunds som ålder, yrkesverksamma år och utbildningsnivå gällande omvårdnad. 

Dessutom fanns ett antal öppna frågor om vilken vårdavdelning och specialité de arbetade 

vid, anställningsform, upplevelse av påverkan på tidsåtgång för dokumentation, kvalitén på 

dokumentationen och patientsäkerheten. Tidsåtgången för att besvara enkäten (bilaga 3) 

beräknades till cirka 30-40 minuter. 

 

De strukturerade frågorna syftade till att utforska eventuella samband mellan ålder, 

yrkesverksamma år, utbildningsnivå och hur sjuksköterskorna upplevde att läsa och registrera 

i VAS samt hur tidsåtgång, kvalité och patientsäkerhet påverkats av implementeringen av 

VAS. De öppna frågorna avsåg att ge kunskap om sjuksköterskornas erfarenheter av att 

använda VAS som stöd i omvårdnadsarbetet, samt ge en beskrivning av deras visioner och 

framtida behov gällande VAS som stöd i omvårdnadsarbetet. 

 

Dataanalys 

Efter datainsamling genomfördes först en registrering av data i ett Excel dokument varefter 

data överfördes till SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Science) för att analysera 
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eventuella samband mellan ålder, yrkeserfarenhet, utbildningsnivå och datavana i förhållande 

till erfarenhet och upplevelse av VAS som stöd i omvårdnadsarbetet. För variablerna ålder 

och yrkeserfarenhet analyserades data med beskrivande statistik som centralmått 

(medelvärde) och spridningsmått (variationsvidd och standardavvikelse) för att ge en bild av 

variabelmönstret. Dessutom användes beskrivande statistik i analys av sambanden mellan 

uppskattad kunskap i VIPS samt datorkunskap hos sjuksköterskorna och upplevelsen av VAS 

som stöd i arbetet, ålder med utbildningsnivå för sjuksköterskor och yrkesverksamma år och 

upplevelsen av VAS som stöd i arbetet. Som komplement till den beskrivande statistiken 

gjordes sambandsanalys med Chi2 test (Djurfeldt, Larsson & Tjärnahagen, 2003, s. 227-230). 

Svar grupperades samman för att erhålla större analysgrupper. 

 

De öppna frågorna i enkäten analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys beskriven 

av Graneheim och Lundman (2004). Analysprocessen innebar att de skrivna svaren från 

samtliga enkäter först sammanställdes ordagrant i ett gemensamt dokument och behandlades 

som en text. Därefter lästes materialet igenom ett flertal gånger för att få en uppfattning om 

innehållet. Texten delades sedan in i meningsbärande enheter som svarade mot syftet. Det var 

ord, meningar eller hela stycken. Dessa sammanfattades till kondenserade textenheter, vilket 

innebar att överflödiga ord plockades bort utan att innebörden i textenheten förändrades. De 

kondenserade textenheterna som liknade varandra fördes sedan ihop till olika kategorier. 

Kategorierna sammanfördes därefter till bredare kategorier i fyra steg tills inga fler 

sammanslagningar var möjliga och kategorier vara ömsesidigt uteslutande och kunde ses som 

ett uttryck för det manifesta innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Under hela 

analysarbetet har forskarna gått tillbaka till originaltexten för att säkerställa tillförlitligheten i 

analysen. Analysen resulterade i fem slutkategorier som sammanfattade innehållet i svaren av 

de öppna frågorna. 

 

Etiska överväganden 
Studien påbörjades efter godkännande av handledaren och av den etiska gruppen inom 

Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Enkätundersökningen påbörjades 

efter det att platschefen, vårdchefer och enhetschefer gett sitt godkännande till studien. 

Deltagarna fick via ansvarig enhetschef skriftlig information om studiens syfte, att 

deltagandet var frivilligt, anonymitet garanterades och att de hade rätt att avbryta studien när 

helst de så önskade. 
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Vid vetenskapliga studier ingår i de etiska reglerna att alltid väga riskerna mot nyttan med 

studien. Studiens genomförande och resultat får inte leda till skada för de medverkande. 

Forskarens ansvar är att minimera möjlig skada och maximera de möjliga vinsterna (Forsman, 

1997, s. 42-43). Några egentliga risker med studien har vi inte kunnat identifiera. Nyttan med 

studien är att möjligheten att utveckla ett väl anpassat, användarvänligt och patientsäkert 

datorstöd ökar. Genom att fånga slutanvändarnas behov och beskrivningar kan kunskap tas 

fram för att vidare utveckla VAS.  

 

Resultat 
Resultatet presenteras med utgångspunkt från strukturen på frågorna i enkäten. Först 

presenteras resultatet på de strukturerade frågorna och sedan resultatet av de öppna frågorna. 
 
Resultat strukturerade frågor  
De viktigaste resultaten av de strukturerade frågorna var: 
 

• Det fanns en signifikant skillnad mellan ålder och utbildningsnivå i omvårdnad. 

• Inget samband kunde påvisas mellan ålder och genomgången intern datautbildning.  

• Ingen signifikant skillnad fanns mellan ålder/yrkeserfarenhet och hur sjuksköterskorna 

upplevde VAS som stöd i omvårdnadsarbetet.  

• Inget samband kunde heller påvisas mellan uppskattad kunskapsnivå i VIPS samt 

uppskattad datakunskap och hur sjuksköterskorna upplevde VAS som stöd i 

omvårdnadsarbetet. 

• Det fanns ingen signifikant skillnad mellan arbetsrutiner och hur sjuksköterskorna 

upplevde VAS som stöd i omvårdnadsarbetet. 

• Mer än hälften av de medverkande angav att de fick information/ utbildning om 

förändringar och utveckling i VAS, när dessa väl fanns tillgängliga i systemet men 

övervägande del av sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde påverka själva 

utvecklingen av VAS. 
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Demografisk beskrivning av deltagare 
Resultatet i denna studie baserades på de 41 enkäter (91 %) som besvarades av 

sjuksköterskorna (Tabell 1). Totalt delades 45 enkäter ut, bortfallet var 4 stycken (9 %). 

Deltagare som inte fyllde i uppgifter om kvalitetspåverkan, tidspåverkan och påverkan av 

patientsäkerhet beräknades inte som bortfall utan ingick i resultatet som uppgift saknas. Det 

gällde en sjuksköterska i åldersgruppen 50-65 år.  

 
Tabell 1 Översikt ålder och yrkeserfarenhet  

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Standard avvikelse 
ålder 41 26 65 46,68 11,955 
år i NLL 41 0,5 40,0 17,588 12,9684 
Bortfall 4   
Total 45   

 

För att få ett mer jämförbart material har det åldersindelats i två åldersklasser, 26-49 år där 21 

deltagare återfanns samt 50-65 år där 20 deltagare återfanns (Tabell 2). För att få likstora 

grupper avseende yrkeserfarenhet gjordes en indelning där de med 8 år eller färre ingick i 

gruppen novis och de med 9 år eller fler ingick i gruppen expert.  

 
Tabell 2 Fördelning åldersklass och yrkeserfarenhet 
 Åldersklass 
 26-49 50-65 
Yrkeserfarenhet Antal % Antal % 
Novis 14 66,7% 2 10,0% 
Expert 7 33,3% 18 90,0% 
Total 21 100,0% 20 100,0% 
 

 

Resultatet för utbildningsnivå visade på en snedfördelning varvid svaren grupperades ihop 

(Tabell 3). Omvårdnadsutbildning A-nivå och B-nivå redovisas som grupp grundnivå, C-nivå, 

D-nivå och svarsalternativ annat redovisas som grupp avancerad nivå.  
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Åldersklass i förhållande till variabel utbildningsnivå omvårdnad  
 

Tabell 3 Fördelning åldersklass och utbildningsnivåomvårdnad 

  Åldersklass 
Utbildningsnivå  26-49 50-65 Total 

Antal 6 12 18

% inom Åldersklass 28,6% 60,0%* 43,9%

Grundnivå 

% av Total 14,6% 29,3% 43,9%

Antal 15 6 21

% inom Åldersklass 71,4%* 30,0% 51,2%

Avancerad nivå 

% av Total 36,6% 14,6% 51,2%

Antal 0 2 2

% inom Åldersklass 0,0 % 10,0% 4,9 %

Saknar 

utbildning 

% av Total 0,0 % 4,9 % 4,9 %

Antal 21 20 41

% inom Åldersklass 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% av Total 51,2% 48,8% 100,0%

* P ≤ 0.05 (Pearson Chi-square) 
 

Resultatet visade att övervägande del av sjusköterskorna i den yngre åldersklassen hade C-

nivå medan övervägande del av sjuksköterskorna i den äldre åldersklassen hade A-nivå. Chi2-

test visade att det fanns en signifikant skillnad mellan ålder och utbildningsnivå.  p-värdet var 

0,020 vilket gjorde att vi fann stöd för att det fanns samband mellan ålder och utbildningsnivå 

omvårdnad. Delvis kan det förklaras med att C-nivån idag ingår grundutbildningen för 

sjuksköterskor medan de med äldre utbildning erhöll A-nivå.  
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Åldersklass i förhållande till variabler för genomgången intern datorutbildning 

  
Tabell 4 Genomgått intern utbildning i datoranvändning fördelat  per åldersklass 
 Åldersklass 

26-49 50-65 Total  
Antal Rad % Kolumn 

% 
Antal Rad % Kolumn 

% 
Antal 
 

Rad % Kolumn 
% 

Officeutb 
grundnivå 

Ja 
11 39,3% 52,4% 17 60,7% 85,0% 28 100,0

% 28 
 Nej 

10 76,9% 47,6% 3 23,1% 15,0% 13 100,0
% 13 

 Total 
21 51,2% 100,0% 20 48,8% 100,0% 41 100,0

% 41 
Officeutb 
påbyggnads 

Ja 
0 0,0 % 0,0% 8 100,0

% 40,0% 8 100,0
% 8 

 Nej 
21 63,6% 100,0% 12 36,4% 60,0% 33 100,0

% 33 
 Total 

21 51,2% 100,0% 20 48,8% 100,0% 41 100,0
% 41 

Genomgått VAS 
grundutbildning 

Ja 
14 42,4% 66,7% 19 57,6% 100,0% 33 100,0

% 33 
 Nej 

7 100,0
% 33,3% 0 ,0% ,0% 7 100,0

% 7 
 Total 

21 52,5% 100,0% 19 47,5% 100,0% 40 100,0
% 40 

Genomgått VAS 
journalutbildning 

Ja 
14 43,8% 66,7% 18 56,2% 94,7% 32 100,0

% 32 
 Nej 

7 87,5% 33,3% 1 12,5% 5,3% 8 100,0
% 8 

 Total 
21 52,5% 100,0% 19 47,5% 100,0% 40 100,0

% 40 
Tillräcklig VAS 
utbildning 

Ja 
10 47,6% 47,6% 11 52,4% 57,9% 21 100,0

% 21 
 Nej 

11 39,3% 52,4% 17 60,7% 85,0% 19 100,0
% 19 

 Total 
21 52,5% 100,0% 19 47,5% 100,0% 40 100,0

% 100,0% 

 

Resultatet visar att i båda åldersgrupperna var det vanligast förekommande att 

sjuksköterskorna gått Office grundutbildning, VAS grundutbildning samt VAS 

journalutbildning (Tabell 4). De flesta sjusköterskor i båda grupperna hade inte erhållit Office 

påbyggnadsutbildning. Procentsammanräkning visade att det inte fanns något klart samband 

mellan ålder och utbildning. Resultatet visade också att sjuksköterskorna i båda 

åldersklasserna i lika stor utsträckning ansåg sig ha erhållit tillräckligt med VAS utbildning 

som de som ansåg att de inte gjort det. 
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Åldersklass och yrkeserfarenhet i förhållande till variabler för upplevelse av 

VAS som stöd i omvårdnadsarbetet 
 
 

Tabell 5 Upplevelsen av VAS som stöd i omvårdnadsarbetet i förhållande till ålder och 
yrkeserfarenhet 

  Åldersklass Yrkeserfarenhet 

  26-49 50-65 Novis Expert 

  Antal  % Antal  % Antal  % Antal  % 

Bra 16* 76% 18* 90% 11 69% 23 92%Användarvänligt att 

registrera information i 

VAS 
Dåligt 

5 24% 2 10% 5 31% 2 8%

Bra 14* 67% 17* 85% 9 56% 22 88%Användarvänligt att 

hitta information i VAS Dåligt 7 33% 3 15% 7 44% 3 12%

Tidsbesparande 8 38% 11 58% 5 31% 14 58%

Mer tidskrävande 4 19% 7 37% 2 12% 9 38%

VAS införandet 

påverkat tidsåtgången 

för dokumentation 
Saknar jämförelse 9 43% 1 5% 9 56% 1 4%

Kvalitetshöjande 10 48% 14 74% 6 38% 18 75%

Kvalitetssänkande 2 10% 4 21% 1 6% 5 21%

VAS införandet 

påverkat kvalitén på 

dokumentationen 
Saknar jämförelse 9 43% 1 5% 9 56% 1 4%

Ökat 10 48% 14 74% 7 44% 17 71%Dokumentation i VAS 

påverkat 

patientsäkerheten 
Minskat 

3 14% 4 21% 1 6% 6 25%

 
Saknar jämförelse 8 38% 1 5% 8 50% 1 4%

 
Total 21 100% 19 100% 16 100% 24 100%

* P ≤ 0.05 (Pearson Chi-square) 

 
Majoriteten av sjuksköterskorna totalt uppgav att VAS var användarvänligt att registrera och 

läsa information i (Tabell 5). Av resultatet framgick att en stor andel av de yngre 

sjuksköterskorna saknade jämförelse om VAS införandet hade påverkat tidsåtgången och 

kvalitén på dokumentationen men också gällande påverkan på patientsäkerheten. En 

förklaring till detta var att de nästan samtliga i den yngre åldersklassen endast arbetat mellan 

0,5 – 8 år och VAS infördes mellan 1989 – 1997. Övervägande del av sjuksköterskorna i den 

äldre åldersklassen uppgav att VAS införandet var tidsbesparande. Nästan tre fjärdedelar 

uppgav att det också inneburit en kvalitetshöjning för dokumentationen. Lika stor andel ansåg 

att patientsäkerheten hade ökat i och med VAS införandet. Chi2 test visade att det inte fanns 
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stöd för en signifikant skillnad i variansen mellan åldersklass och hur sjuksköterskorna 

upplevde att VAS var att registrera information i eller hur de upplevde att VAS var att hitta 

information i. p-värdet var 0,240 respektive 0,172.  

 

Uppskattad kunskapsnivå i VIPS och datoranvändande i förhållande till 

variabler för upplevelse av VAS som stöd i omvårdnadsarbetet 
 
Tabell 6 Upplevelsen av VAS som stöd i omvårdnadsarbetet i förhållande till kunskapsnivå i VIPS 
och datorkunskap. 

  Uppskattad kunskapsnivå VIPS Uppskattad datorkunskapsnivå 

  Hög Låg Hög Låg 

  Antal  % Antal  % Antal  % Antal  % 

Bra 26* 87% 8* 73% 19 76% 14 93% Användarvänligt att 

registrera information i 

VAS 
Dåligt 

4* 13% 3* 27% 6 24% 1 7% 

Bra 23* 77% 8* 73% 18 72% 12 80% Användarvänligt att 

hitta information i VAS Dåligt 7* 23% 3* 27% 7 28% 3 20% 

Tidsbesparande 13 45% 6 55% 11 44% 8 53% 

Mer tidskrävande 8 28% 3 27% 5 20% 6 40% 

VAS införandet 

påverkat tidsåtgången 

för dokumentation 
Saknar jämförelse 8 28% 2 18% 9 36% 1 7% 

Kvalitetshöjande 20 69% 4 36% 14 56% 10 67% 

Kvalitetssänkande 1 3% 5 45% 2 8% 4 27% 

VAS införandet 

påverkat kvalitén på 

dokumentationen 
Saknar jämförelse 8 28% 2 18% 9 36% 1 7% 

Ökat 18 62% 6 55% 14 56% 10 67 % Dokumentation i VAS 

påverkat 

patientsäkerheten Minskat 4 14% 3 27% 3 12% 4 27% 

 
Saknar jämförelse 7 24% 2 18% 8 32% 1 7% 

 
Total 29 100% 11 100% 25 100% 15 100% 

 
P ≤ 0.05 (Pearson Chi-square) 

 
Oavsett uppskattad kunskapsnivå VIPS och uppskattad datorvana beskrev mer än 70 procent 

av de medverkande sjuksköterskorna att de upplevde VAS som användarvänligt att registrera 

och läsa information i (Tabell 6). Chi2- test visade att inge signifikant skillnad mellan 

kunskapsnivå i VIPS och upplevd användarvänlighet att registrera information i VAS.  

p-värdet var 0,293. Ingen signifikant skillnad fanns heller mellan kunskapsnivå i VIPS och 

upplevd användarvänlighet att hitta information i VAS, p-värdet var 0,795.  
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Fungerande arbetsrutiner i förhållande till variabler för upplevelse av VAS som 

stöd i omvårdnadsarbetet 

 
Tabell 7 Upplevelsen av VAS som stöd i förhållande till arbetsrutiner 

  Fungerar arbetsrutiner för dokumentation i VAS 

  Bra Dåligt Total 

  Antal  % Antal  % Antal  % 

Bra 25 93% 8 62% 33 82%Användarvänligt att 

registera information i 

VAS 
Dåligt 2 7% 5 38% 7 18%

Bra 23 85% 7 54% 30 75%Användarvänligt att 

hitta information i VAS Dåligt 4 15% 6 46% 10 25%

Tidsbesparande 14 52% 5 38% 19 48%

Mer tidskrävande 5 19% 6 46% 11 28%

VAS införandet 

påverkat tidsåtgången 

för dokumentation 
Saknar jämförelse 8 30% 2 15% 10 25%

Kvalitetshöjande 15 56% 9 69% 24 60%

Kvalitetssänkande 4 15% 2 15% 6 15%

VAS införandet 

påverkat kvalitén på 

dokumentationen 
Saknar jämförelse 8 30% 2 15% 10 25%

Ökat 15 56% 9 69% 24 60%Dokumentation i VAS 

påverkat 

patientsäkerheten 
Minskat 5 19% 2 15% 7 18%

 Saknar jämförelse 7 26% 2 15% 9 22%

 Total 27 100% 13 100% 40 100%

 

I resultatet framkom genom procentsammanräkning att en klar majoritet av sjuksköterskorna 

beskrev att de hade fungerande arbetsrutiner på arbetsplatsen och att VAS var 

användarvänligt att registrera och läsa information i, tidsbesparande, kvalitetshöjande och 

ökat patientsäkerheten (Tabell 7). Bland de sjuksköterskor som beskrev att de hade dåligt 

fungerande arbetsrutiner framkom att de också i högre utsträckning upplevde att VAS 

införandet gjort dokumentationen mer tidskrävande. Det var dock nästan lika många av 

sjuksköterskorna som saknade jämförelse mellan dokumentation enbart i pappersjournal och 

dokumentation i VAS.  
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Möjlighet att påverka VAS utveckling 
Resultatet visade att övervägande del av deltagarna upplevde att de endast i liten utsträckning 

kunde påverka utvecklingen av VAS (Tabell 8). 

 
Tabell 8 Kan påverka VAS utvecklingen 

Värde Frekvens Procent Valid % Kumulativ % 

Mycket 3 7,3 7,3 7,3 

Lite 35 85,4 85,4 92,7 

Inte alls 3 7,3 7,3 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

 

 

Information om förändring och utveckling i VAS 
Resultatet visade även att nästan tre femtedelar av sjusköterskorna fick information om 

förändringar och utveckling som gjordes i VAS (Tabell 9). Fem procent uppgav att de inte 

fick någon information alls. 
 
 
Tabell 9 Får information om förändring och utveckling gjord i VAS 

Värde Frekvens Procent Valid % Kumulativ % 

Uppgift saknas 2 4,9 4,9 4,9 
Mycket 23 56,1 56,1 61,0 
Lite 14 34,1 34,1 95,1 
Inte alls 2 4,9 4,9 100,0 

Total 41 100,0 100,0  
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Resultat öppna frågor 

Den kvalitativa delen av studien avsåg att visa om eller hur VAS beskrivs fungera som ett 

stöd i det dagliga arbetet för sjuksköterskan samt att beskriva framtida behov och visioner 

gällande VAS. Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fem slutkategorier (Tabell 10). 

Kategorierna beskrivs i löpande text och illustreras med citeringar från de öppna svaren. 
 

Tabell 10 Översikt av kategorier (n=5)  

Kategorier 
Tidskrävande dokumentation ger mindre tid hos patienten 
 
Läsbarhet och tillgänglighet till patientjournalen påverkas  
 
Anpassade sökord och gemensamma rutiner av vikt för omvårdnadsdokumentationen 
 
Bra dokumentation ger stöd i arbetet 
 
Behov av kontinuerlig systemutveckling och utbildning 

 
 

Tidskrävande dokumentation ger mindre tid hos patienten  

Det framkom att sjuksköterskorna hade hoppats och trott att VAS skulle spara tid och vara ett 

gott stöd i omvårdnadsarbetet men upplevde istället dokumentationen i VAS som 

tidskrävande. Bland de faktorer som de ansåg påverka detta var att kraven på kvalitén på 

omvårdnadsdokumentationen hade ökat, det tog tid att dokumentera rätt och det tog längre tid 

att dokumentera i datorn än vad det gjort på papper. Det i sin tur gjorde att de fick mindre tid 

hos patienterna. 

 

”jag trodde att VAS skulle spara tid för mig men så är det inte idag, 

mer och mer tid sitter jag framför datorn” 

 

”Idag används mer tid till dokumentation än för 17 år sen, delvis 

beroende på att kraven på kvalitet och det som dokumenteras 

(mängden) ökat” 

  

Sjuksköterskornas öppna svar visade att det också förekom dubbeldokumentation, vilket var 

tidskrävande. Detta med anledning av att det gick att dokumentera samma sak på flera ställen 
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och att det gick att dokumentera på olika sätt i VAS. Ett annat problem som framkom var att 

viss del av dokumentationen fortfarande dokumenterades på papper, ibland enbart på papper, 

ibland både på papper och i VAS. Det beskrevs att det ibland var lättare att skriva saker på 

papper direkt, för att inte glömma bort dem, för att senare föra in dem i VAS. Som rutin hade 

de också att vid driftavbrott dokumentera allt på papper för att när systemet åter var igång föra 

in det i VAS. Sjuksköterskorna beskrev att det var svårt att se några tidsvinster med själva 

datorstödet. När det gällde vårdplaner framkom att om det fanns en välgjord vårdplan 

dokumenterad i VAS minskade tidsåtgången för själva dokumentationen men om en vårdplan 

saknades för en nyinkommen patient tog det istället extra mycket tid att upprätta en. 

 

”Eftersom vi på avdelningen fortfarande även måste dokumentera för 
hand t ex blodtryck/puls samt p-glukos är det svårt att se 

tidsvinsterna” 
 

Sjuksköterskorna beskrev också att arbetsförhållandena påverkade hur de upplevde VAS som 

stöd i arbetet. Då de saknade datorer inne på vårdsalarna måste de fortfarande dokumentera i 

pappersform i kardex. Detta gjorde att saker dokumenteras på flera ställen vilket ledde till 

dubbeldokumentation. Tidsbrist gjorde att de inte alltid hann dokumentera på ett bra sätt. De 

tyckte det var svårt att koncentrera sig då de hela tiden blev avbrutna och aldrig fick sitta ifred 

för att dokumentera och/eller läsa patientjournalen. De ständiga avbrotten gjorde att tiden vid 

datorn blev längre än önskat. De hann inte heller diskutera i arbetsgruppen hur de ville 

använda de olika funktionerna i VAS, vilket framstod som önskvärt. Det återkommande 

tillfället till gemensam reflektion och bollning av idéer inom teamet, mellan sjuksköterskorna, 

hade nästan upphört. De beskrev att det var ett viktigt stöd i arbetet att de erfarna 

sjuksköterskorna delade med sig av sina kunskaper till de nyanställda sjuksköterskorna. 

  

Läsbarhet och tillgänglighet till patientjournalen påverkas  

Återkommande kommentarer var att det i och med datoriseringen och implementeringen av 

VAS blivit mycket lättare att läsa patientjournalen. Det tack vare att de inte längre behövde 

tyda en massa olika handstilar. De beskrev att det inte gick att tolka datatext lika felaktigt som 

en handskriven text. Då risken för feltolkning av information hade minskat hade också 

patientsäkerheten ökat. Ett område som särskilt nämndes var läkemedelshanteringen. 

Sjuksköterskorna menade att läkarna nu skrev in läkemedlen på rätt sätt och att det alltid var 

läsbart och att riskerna för förväxlingar hade minskat. Vårdplanerna var också mer lättlästa i 
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VAS jämfört med på papper, till exempel kunde uppsatta mål lättare följas upp och 

utvärderades. Sjuksköterskorna fick också bättre kontroll på nutrition, fall och trycksår. Även 

dokumentationen kring hemgångsplaneringen beskrevs vara lätt att hitta och det var en 

trygghet att veta att allt var ordnat för patienten innan hemgång. 

 

”Det går inte att tolka datatext fel som man kan tolka handstil fel då 

det är slarvigt skrivet” 

 

Sjuksköterskorna kommenterade att all omvårdnad dokumenterades sedan de implementerat 

VAS. Det gjorde att det var lätt att hitta igen information om hur vårdtiden varit och att det på 

så sätt aldrig uppstod oklarheter eller diskussioner om vad som hänt eller om det uppstått 

speciella situationer. De var också mer uppmärksamma på hur de uttryckte sig i den skrivna 

journaltexten och att de använde en bra och korrekt svenska. Information om patienten kändes 

överlag vara lättillgänglig eller alltid tillgänglig och att all information fanns på samma ställe. 

De behövde inte längre leta pappersjournaler i arkiv och på expeditioner. Fler hade också 

tillgång till informationen nu när den fanns i VAS, då flera kunde logga in och läsa samtidigt. 

Med pappersjournal var det endast en person som kunde läsa åt gången. Tillgängligheten hade 

också ökat flexibiliteten. Vårdpersonalen kunde nå journalen även om de inte befann sig på 

avdelningen. Behörig personal kunde ta del av informationen var än de befann sig så länge de 

hade tillgång till en landstingsdator.  

 

”Lättare för andra att få tag i info, bl a läkare. Mer pat.säkert då man 

har hela journalen på datorn. Upplever VAS som heltäckande” 

 

De risker som beskrevs var att det var lätt att råka klicka vid sidan om patientraden när de 

arbetade från en patientlista i VAS. Det gjorde att det fanns risk att dokumentationen blev på 

fel patient. Å andra sidan framkom att de tyckte att det klart och tydligt framgick vilken 

patient de dokumenterade på, när sådan väl var vald. Ett annat problem som framkom var att 

saker dokumenterades på fel ställe och det då blev svårt att hitta igen all information. Det 

gjorde att de fick leta på flera ställen. Sjuksköterskorna kommenterade att VAS inte var 

överskådligt. Nackdelen med lättillgängligheten var att vid felaktig användning fanns också 

en risk att obehöriga fick ta del av patientinformation. 

 

”Vissa saker "står" på fel plats- hittas inte” 
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De framtidsvisioner som sjuksköterskorna gav uttryck för var att det ska vara lättare att ta del 

av journaler från andra sjukhus, län och kommuner. Någon form av samkörning av 

patientjournaler var önskvärt, med patientens integritet och väl i fokus. Lika så en gemensam 

journal där alla professioner dokumenterar. Sjuksköterskorna saknade idag framför allt 

tillgången till rehabiliteringsjournalen som arbetsterapeuter och sjukgymnaster skrev. 

 

”Lätt få fram journalen från andra inrättningar kliniker län” 

 

Anpassade sökord och gemensamma rutiner av vikt för 

omvårdnadsdokumentationen 
All dokumentation var sökordsbaserad i VAS. Sjuksköterskorna beskrev att det var svårt att 

veta hur de skulle dokumentera eftersom de saknade anpassade sökord De efterfrågade sökord 

som var anpassade till deras typ av verksamhet och till deras typ av patientkategorier. 

Sökorden kändes alltför generella eller saknades helt. Då de var hänvisade till att 

dokumentera utifrån de sökord som fanns tillgängliga uppfattades 

omvårdnadsdokumentationen som rörig och det var svårt att hitta den specifika information 

som efterfrågades för stunden. En nyligt gjord genomgång av sökorden tvärprofessionellt där 

gemensamma sökord för samtliga professioner införts hade skapat större svårighet att hitta 

rätt sökord att dokumentera på. Sjuksköterskorna hade förlorat en del av sina väl inarbetade 

sökord som de var vana att dokumentera på och hade ännu inte hittat ersättande sökord för 

dessa. Det medförde att många valde att dokumentera på sökordet aktuellt då de inte hittade 

något mer passande. 

 

”Dåligt med sökord som passar. Det mesta skrivs under sökordet aktuellt 

vilket gör det svårt att hitta specifik info.” 

 

Sjuksköterskorna beskrev det som relativt lätt funktionsmässigt att dokumentera omvårdnaden 

i VAS men att det sedan inte var lätt att hitta igen den. Detta till följd av att många gjorde 

olika. En del saknade tydliga riktlinjer och rutiner för hur och var de skulle dokumentera i 

VAS. Andra menade att det fanns rutiner men att dessa inte följdes, dels på grund av slarv 

men också till följd av att de inte var tydligt utkommunicerade till de anställda. De var dock 

samstämmiga i att om rutinerna följdes skulle det vara ett mer lättarbetat system. Det skapade 

irritation och frustration när det var dåligt dokumenterat eller inte dokumenterat enligt 
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gällande rutiner. För de som hade rutiner och följde dem fungerade VAS som ett gott stöd i 

arbetet. 

 

”Att registrera information är relativt lätt. Men jag tycker att det ej är 

överskådligt att finna den registrerade informationen. Kanske behövs 

tydligare riktlinjer för var informationen ska dokumenteras.” 

 

De behov och visioner som framkom var att enhetliga rutiner för hela sjukhuset eller ännu 

hellre för hela länet var något som efterfrågades, då samma IT-system användes över samtliga 

landstingets vårdinrättningar inom länet. Det gällde framför allt rutiner för vilka sökord som 

skulle användas och hur de skulle användas. De önskade också enhetliga rutiner för var och 

hur in- och utfarter skulle dokumenteras men även uppgifter om vilka prover och odlingar 

som var planerade och vilka som redan var tagna. 

 

”En rutin på var alla på sjukhuset skriver vilka undersökningar prover 

odlingar är tagna/gjorda. Likaså infarter pat har, t ex kad cvk pvk är satta” 

 

Bra dokumentation ger stöd i arbetet 
Överlag ansåg sjuksköterskorna att dokumentation i VAS fungerade som ett bra stöd i 

omvårdnadsarbetet. De uppgav att de flesta dokumenterade mer nu än vad de gjorde på 

papper. Ibland tenderade det dock att bli för mycket dokumenterat, mer kvantitet än kvalité. 

Mer information i kvantitet gjorde att sjuksköterskorna fick söka det sakliga mer och det 

kunde vara ett hinder i arbetet. Sjuksköterskorna tyckte att kvalitén på 

omvårdnadsdokumentationen hade höjts sedan de utbildade sig i VIP-modellen och började 

använda gemensamma sökord samt skriva en ordentlig omvårdnadsanamnes och 

omvårdnadsepikris i VAS. Det beskrevs vara lätt att arbeta när de kunde följa 

omvårdnadsdokumentationen jämte den medicinska dokumentationen. När 

omvårdnadsdokumentationen fungerade och insatta åtgärder fanns dokumenterade i vårdplan 

var det också lätt att arbeta omkring patienten. Det beskrevs dock som svårt att arbeta i VAS 

när identifierade behov omkring patienten inte fanns dokumenterade i vårdplanen trots att 

denne varit inskriven vid vårdavdelningen under en tid. Sjuksköterskorna uppgav att de 

dokumenterade mer noggrant, ingående och precist sedan de implementerat VAS. En fördel 

var också att det i VAS gick att göra viktiga sökord som obligatoriska och det gjorde att viktig 

information alltid fanns dokumenterad. Det som kunde ta ned kvalitén på dokumentationen 
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var tidsbrist. Tidsbrist gjorde att det ibland slarvades med dokumentationen och att allt för 

många valde att dokumentera allt på ett och samma generella sökord.  

 

”När omvårdnadsdokumentationen fungerar och insatta åtgärder i vårdplan 

finns är det lätt att arbeta omkring patienten. Svårt att jobba i VAS när 

behov omkring patienten ej finns inskrivna i vårdplanen” 

 

Sjuksköterskornas beskrev att deras förväntningar på VAS som stöd i omvårdnadsarbetet hade 

i stort införlivats men det fanns fortfarande saker som gick att förbättra. Områden de 

hoppades och önskade förbättring kring var att läkarna skulle bli bättre på att uppdatera 

dokumentationen av patientens status så det skulle vara lättare att följa tillfrisknandet ur ett 

medicinskt perspektiv. Att dokumentationen av samordningsinsatser mellan slutenvården, 

primärvården och kommunen kunde göras i VAS istället för som nu i ett annat IT-system. 

Sjuksköterskorna önskade också att alla patienter skulle ha en väldokumenterad VAS-journal 

avseende en uppdaterad tvärprofessionell vårdplan. De hoppades på att nya idéer skulle 

komma fram och att allt uppdateras i framtiden så att dubbeldokumentationen kunde 

undvikas. Även som brukare önskade de utvecklas mer och ville lära sig mer om hur 

funktionerna i VAS för omvårdnadsdokumentationen fungerade. 

 

”Att alla patienter har en väldokumenterad VAS-journal avseende 

uppdaterad vårdplan. Att läkarna uppdaterar sin dokumentation avseende 

patientens status” 

 

Behov av kontinuerlig systemutveckling och utbildning 
I samband med implementeringen av omvårdnadsdokumentationen i VAS önskade 

sjuksköterskorna mer hjälp med hur de skulle dokumentera för att underlätta arbetet och 

minska arbetstiden vid datorn. De hade många frågor och upplevde att de inte fick någon 

hjälp. Det i sin tur gjorde att de fick spendera mycket tid framför datorn istället för hos 

patienterna och det skapade frustration. Sjuksköterskorna beskrev att de hade fått utbildning i 

olika omfattning i samband med implementeringen eller anställningen. Några uppgav att de 

inte erhållit någon utbildning alls utan var självlärda och några hade fått en kort introduktion 

av en kollega. De kände därför inte till alla funktioner, än mindre hur de fungerar. De flesta av 

sjuksköterskorna hade fått någon form av utbildning och tyckte den varit bra. Genom att 
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erhålla kunskap kände de sig säkrare i sin roll. De gav dock uttryck för att det fanns ett behov 

av kontinuerlig utbildning.  

 

”Är i princip självlärd, vet inte alla funktioner som KAN användas, än 

mindre hur de i sådana fall skulle användas” 

 

Sjuksköterskorna ansåg att VAS inte var helt logiskt och tog därför tid att lära sig. De menade 

att när de väl lärt sig systemet var det bra att arbeta i och kändes heltäckande. VAS 

uppbyggnad med koder för de olika funktionerna gjorde att det var svårt att hitta i systemet 

innan de vara vana användare. De tyckte det var många knapptryckningar och mycket 

klickande och hoppande mellan olika funktioner. Det gjorde att det var många moment innan 

de kom till den information som de önskade läsa. Läkemedelhanteringen i VAS kändes 

besvärlig och tidskrävande. Omvårdnadsdokumentationen beskrev sjuksköterskorna som 

aningen rörig då den var svår att hitta i. De saknade också stöd för sin dokumentation i form 

av färdiga mallar och standardvårdplaner.  

 

”Svåranvänt för den oinsatte! Har man klurat ut funktionerna går det bra, 

men det tar en liten stund att lära sig inte helt logiskt system” 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de fick information om förändringar i VAS i varierande 

omfattning. Oftast fick de informationen via e-post, arbetsplatsträffar eller informationsblad. 

Det var enhetschefen, VAS-användarstöd, kollegor eller Länsteknik som stod för 

informationen som gavs. En del sjuksköterskor uppgav att de inte fick någon information alls 

om förändringar utan var hänvisade till att upptäcka det själv. De sökte då information via 

intranätet, Länstekniks VAS-portal, där all information om leveranser och dylikt publicerades. 

Några uppgav att de kontaktade VAS-jouren eller egna kontakter vid Länsteknik för att 

inhämta information när de upptäckte att förändringar skett. Andra provade sig fram i VAS 

för att lära sig den vägen (try and error). 

 

”Ofta har förändring skett och jag får testa mig fram hur det fungerar.” 

 

Sjuksköterskorna beskrev en önskan om att all personal skulle få utbildning i de funktioner i 

VAS som används vid den egna enheten De önskade mer utbildning för att lära sig ”tips och 
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trix” för att underlätta dokumentationen i VAS. De såg ett behov av mer utbildning för 

läkarna i hur de ska dokumentera läkemedelshanteringen i VAS. 

Överlag mer utbildning i omvårdnadsdokumentationen och vårddokumenten efterfrågades. 

 

”Mer om omvårdnadsdokumentation” 

 

De behov som sjuksköterskorna beskrev var en fortsatt utveckling av VAS som helhet. För att 

minska ”klickandet” i systemet önskade de någon form av översiktsbild där viktig information 

om patienten var samlad. En bättre logik stod också högt upp på önskelistan. Det skulle göra 

arbetet enklare, smidigare och snabbare. De efterfrågade utveckling av standardvårdplaner, 

mallar av olika slag, samkörning av information mellan olika sjukhus i olika län men också 

ökat informationsutbyte med kommunerna. De efterfrågade också en vidareutveckling av 

funktionerna vård dokumenten där mätvärden för kroppsfunktioner registreras och läses i 

numerisk form och i grafisk form för möjlighet till personliga inställningar för de olika 

visningsvyerna. Utökad funktionalitet för att söka information i VAS sågs som nödvändigt. 

Det skulle förenkla användbarheten och vara tidsbesparande. En utökad presentation av 

Patient Ansvarig Sjuksköterska – PAS så denna visades i alla funktioner i VAS. Att 

personalen på postop kunde signera givna läkemedel på ett enkelt sätt i VAS och att dessa 

uppgifter knyttes till den vårdavdelning som patienten var inskriven vid. Det gav då ett bättre 

informationsflöde och ett bättre stöd i arbetet. Sjuksköterskorna önskade också att 

funktionerna för läkemedelshantering, aktivitetsplan, rond och kroppsfunktioner skulle gå att 

använda i öppenvården så att informationen kunde följa patienten i vårdprocessen samt 

implementering av vård dokumenten i full skala på samtliga vårdenheter beskrev de som 

önskvärt. Det skulle förenkla dokumentationen, minska dubbeldokumentationen och höja 

kvalitén på dokumentationen. Framtidsvisionen var att all information skulle finnas samlad i 

VAS och att inga lösa papper skulle finnas. 

 

”Skulle kunna välja om man vill se en graf eller en tabell då man klickar på 

kropp o att det man en gång valt alltid kom upp till man valt att ändra” 
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Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors förväntningar på och erfarenheter av att 

använda det elektroniska journalsystemet VAS som stöd i omvårdnadsarbetet samt att 

undersöka om det fanns ett samband mellan hur de upplevde VAS som stöd i arbetet och 

parametrarna ålder, yrkeserfarenhet, arbetsrutiner, utbildningsnivå, uppskattad kunskapsnivå i 

VIPS och datorer. Resultatet i denna studie visade att det inte fanns något samband mellan 

ålder, yrkeserfarenhet, uppskattad datorvana samt utbildning och sjuksköterskornas 

uppfattning om hur VAS fungerar som stöd i omvårdnadsarbetet. En studie av Lee, Lee, Lin 

och Chang (2005) visade också på att det inte fanns något samband mellan sjuksköterskornas 

ålder och yrkeserfarenhet i förhållande till hur de skattade användandet av det elektroniska 

journalsystemet tidmässigt. Liknande resultat beskrivs i en studie (Marasovic, Kenney, Elliott 

& Sindhusake, 1997) bland intensivvårdssjuksköterskor där de istället fann samband mellan 

motivation, tro på systemet samt förnöjsamhet och uppfattningen om hur datajournalen 

fungerade som stöd i arbetet. Dålig motivation till att använda datorer eller missnöje med 

datorer gjorde att datastödet inte upplevdes som ett stöd i det dagliga omvårdnadsarbetet. Det 

finns dock studier (Alquraini et al., 2006) som visar på motsatt resultat, att sjuksköterskor 

med högre utbildning har en mer positiv inställning till elektroniska journalsystem . 

Datorvana sjusköterskor visade också en mer positiv inställning till EHR än de med liten 

datorvana, kvinnor upplevde användandet av EHR mer positivt än män och det fanns även en 

skillnad mellan nationaliteter. I en studie av Moody, Slocumb, Berg & Jackson (2004) 

framkom att det fanns ett samband mellan ålder och inställning till EHR. De fann att äldre 

sjuksköterskor tenderade att ha en mindre positiv inställning till dokumentation i elektroniska 

journalsystem än vad de yngre sjuksköterskorna hade. De fann också en signifikant skillnad 

mellan datorvana och inställning till EHR där de med större datorvana var mer välvilligt 

inställda till EHR än de med mindre datorvana. De fann dock inget samband mellan 

yrkeserfarenhet och inställning till dokumentation i elektroniska journalsystem.  

 

Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskorna hade svårt att se några tidsvinster med 

implementeringen av VAS. Dokumentationen upplevdes som tidskrävande, delvis till följd av 

att det fortfarande krävdes viss dokumentation på papper. Detta medförde att 

dubbeldokumentation förekom. I en annan studie uppgav 54% av de medverkande 

sjuksköterskorna att de dubbeldokumenterade. De ansåg att det var opraktiskt att använda 

EHR inne på patientsalarna varvid de först dokumenterade på papper för att senare föra över 
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uppgifterna till det elektroniska journalsystemet (Moody et al., 2004). I en studie av Kossman 

och Scheidenhelm (2008) framkom att sjuksköterskor upplevde att EHR var tidskrävande och 

till viss del hindrade dem i deras dagliga arbete. I Kossman och Scheidenhelm (2008) samt i 

Darbyshires (2004) studier framkom också att begränsad tillgång till datorer gjorde att IT-

systemet inte ansågs vara till stöd i omvårdnadsarbetet. Många användare delade på ett fåtal 

datorer vilket gjorde att väntetider uppstod och att när de väl fick tillgång till en dator för att 

dokumentera blev de ofta störda i sitt arbete. Sjuksköterskorna beskrev också att när de satt 

och dokumenterade var de ibland tvungna att avbryta för att exempelvis svara i telefonen eller 

tala med läkaren eller närstående till patienterna. När de sedan kom tillbaka för att fortsätta 

dokumentera var datorn ofta upptagen av någon annan och de hade blivit utloggade. Även 

långa svarstider på datorn uppgavs som ett som ett hinder i arbetet. Dessa resultat stämmer väl 

överens med resultatet i denna studie. Sjuksköterskorna upplevde att bristen på tillgängliga 

datorer sinkade dem i arbetet och skapade frustration då det stal tid från det patientnära 

arbetet. De gånger de såg en klar tidsvinst var då en välgjord vårdplan fanns upprättad för 

patienten. De behövde då inte dokumentera mer än de förändringar som varit och det var lätt 

att följa upp mål och utvärdera dessa vilket även framkom i Darbyshires studie (2004). 

Genom att nyttja datorstödet för upprättandet av vårdplaner behövde de inte fylla i samma 

information flera gånger och på så sätt frigjordes mer patientnära tid. Resultatet i denna studie 

visade att kvalitén på dokumentationen hade höjts. Sjuksköterskorna uppgav att de oftare 

upprättade vårdplaner och att de dokumenterade mer ingående i de datoriserade vårdplanerna 

jämfört med vad de dokumenterat på papper, de tänkte också mer på att uttryckta sig korrekt i 

skrift. Vårdplanerna var därigenom mer detaljerade och lättare att följa. Liknande resultat 

visade en studie av Getty, Ryan och Ekins (1999).  

 

Resultatet i denna studie visade att sjusköterskorna önskade sökord bättre anpassade för den 

egna verksamheten för att lättare veta var och hur de ska dokumentera då hela journalen är 

sökordsbaserad. De såg samtidigt ett behov av enhetliga termer och begrepp för att kunna 

nyttja den elektroniska journalen på bästa sätt. Dels för att underlätta dokumentationen men 

också för att enklare hitta den information de sökte. De efterfrågade också utveckling av 

standardvårdplaner i VAS. Även med en bra utformad EHR påtalade sjuksköterskorna att 

fungerande arbetsrutiner var viktigt för att den datoriserade dokumentationen skulle vara ett 

stöd i arbetet. I en studie av Lee (2004) framkom att sjuksköterskorna fann 

standardvårdplanerna som ett bra stöd både för dokumentationen men också för det 

patientnära omvårdnadsarbetet. De såg standardvårdplanerna som ett utbildningsverktyg 
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samtidigt som det var ett dokumentationsstöd. Svårigheten kunde vara att hitta rätt sökord 

eller kod för den diagnos, åtgärd eller utvärdering som skulle dokumenteras. En annan studie 

visade också på svårigheten för sjuksköterskan att hitta rätt fördefinierat sökord eller mall för 

sin dokumentation i den elektroniska journalen (Gunningberg, Fogelberg-Dahm & Ehrenberg, 

2009). Trots att den elektroniska journalen erbjöd färdiga mallar och fraser valde över 70% av 

sjuksköterskorna att dokumentera omvårdnadsdiagnoser, mål och omvårdnadsåtgärder i fri 

text. En trolig anledning till detta var att de inte var bekant med uttrycken och att de avvek 

från de termer de var van att använda.  

 

Resultatet visade att sjusköterskornas erfarenheter av VAS var att det överlag fungerade som 

ett bra stöd i omvårdnadsarbetet. En av fördelarna var att all data om patienten fanns 

lättillgänglig och samlad på ett ställe. De beskrev att det var lättare att tyda det som 

dokumenterades i VAS jämfört med dokumentationen på papper. Risken för missförstånd och 

feltolkningar hade därmed minskat vilket gjorde att kvalitén och patientsäkerheten höjts. 

Tidigare forskning (Darbyshire, 2004) visade att sjuksköterskorna upplevde att just ökad 

läsbarhet och minskad risk för missförstånd var en av de största fördelarna med det 

datoriserade patientinformationssystemet. Kossman och Scheidenhelm (2008) fann också att 

sjuksköterskor upplevde att patientsäkerheten ökat i och med införandet av EHR. Detta till 

följd av att de hade erhållit snabb tillgång till viktig patientdata och genom att de fick 

automatisk varning om patienten hade allergier.  

 

Denna studie visade att det hos sjuksköterskorna fanns ett uttryckt behov av kontinuerlig 

utbildning och information om hur VAS fungerade och om de förändringar och den 

utveckling som skedde i systemet. Många beskrev systemet som ologiskt att registrera i och 

hitta information i samt var svårt att lära sig. Än svårare var det för dem som inte fått någon 

intern VAS-utbildning. De var hänvisade att prova sig fram eller rådfråga kollegor, vilket var 

tidsödande. Med mer kunskap kände de sig också säkrare i sin roll. Sjuksköterskor som 

erhållit träning och utbildning i det elektroniska journalsystem som de använder i sitt dagliga 

arbete känner sig säkrare i användandet och har också en mer positiv inställning till 

datorstödet (Simpson & Kendrick, 1997; Tornvall, Wilhelmsson & Wahren, 2004). Många 

sjuksköterskor är dock obekväma och ovana med datoranvändandet i sitt dagliga arbete 

(Marasovic et al., 1997). I en studie av Rosendal Dramer et al. (2004) jämfördes två 

sjuksköterskegrupper med varandra för att utforska eventuella skillnader avseende inställning 

till omvårdnadsdokumentation och kunskap om omvårdnadsdokumentation och hur de 
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dokumenterade i det elektroniska journalsystemet. Den ena gruppen, studiegruppen, 

genomgick ett specifikt implementeringsprogram där teori och praktik varvades. Den andra 

gruppen, kontrollgruppen, erhöll en tredagars kurs i omvårdnadsdokumentation. De fann 

ingen större skillnad mellan grupperna vad det gällde deras inställning till 

omvårdnadsdokumentation, båda var positivt inställda. Studiegruppen visade sig dock ha 

bättre kunskap i omvårdnadsdokumentation och implementeringsprogrammet hade haft en 

positiv effekt på själva dokumentationen i EHR. Studiegruppen hade mer kunskap om 

vårdplaner, mer patientmedverkan i vårdplaneringen och en mer rutinmässig produktion av 

vårdplaner än vad kontrollgruppen hade. Studien visade också att det gav bättre effekt att 

utbilda alla sjuksköterskor på avdelningen samtidigt än att endast utbilda några få 

nyckelpersoner och sedan låta dem utbilda sina kollegor. I en annan studie bland 

sjuksköterskor framkom att den högst rankade utbildningsmetoden vid implementering av 

elektronisk journalföring var att all personal erhöll utbildning av teknisk personal kunnig 

inom det kliniska området. Lägst rankad metod var att självstudier med hjälp av skrivna 

instruktioner (Getty et al., 1999). I en nyligt utkommen litteraturöversikt (Gagnon et al., 2009) 

framgick att personella och organisatoriska faktorer var identifierade som 

huvudanledningarna till att implementation av informations- och kommunikationsteknologi 

(IKT) misslyckades inom hälso- och sjukvården. De konstaterar att tidigare studier funnit att 

utbildning var avgörande för hur införandet av ny IKT mottogs av hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Utbildningens effektivitet i sig påverkades av lärarens egenskaper, vilka 

beteenden den nya tekniken försöker förändra och i viket sammanhand den ska användas. 

 

Resultatet av denna studie visade att sjuksköterskornas framtidsvisioner var att all 

dokumentation skulle samlas i VAS och att informationsutbytet med andra aktörer skulle 

underlättas och möjliggöras i framtiden. Ett ökat informationsutbyte mellan olika vårdgivare 

är också i linje med nationella IT-strategin. En säker och tillgänglig vård och omsorg som 

håller hög kvalitet och utgår från befolkningens behov, det är huvudtanken i den nationella 

IT-strategin. Aktörerna bakom strategin vill använda den fulla potentialen hos IT som ett 

redskap för att förverkliga visionen (Nationell IT-strategi, 2009). Nya patientdatalagen 

föreskriver också en sammanhållen journalföring (SFS,  2008). 
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Metoddiskussion 
Denna studie genomfördes med en kvantitativ och kvalitativ ansats där en semistrukturerad 

enkät användes som datainsamlingsmetod. Den valda metoden var relevant då syftet med 

studien var att klarlägga eventuella samband mellan ålder, yrkeserfarenhet samt utbildning 

och upplevelsen av VAS som stöd i arbetet men också att både få en djupare förståelse för 

sjuksköterskornas förväntningar på och erfarenheter av VAS som stöd i omvårdnadsarbetet. 

Om forskaren vill förstå eller hitta ett mönster i en oklar omvärld bör denne välja en kvalitativ 

ansats. Vill forskaren däremot veta hur ofta, hur många, hur vanligt eller analysera samband 

bör denne välja en kvantitativ ansats (Hansagi & Allenbeck, 1994, s. 29,). För denna studie 

delades 45 stycken okodade enkäter ut via ombud vilket innebar att urvalet var för forskarna 

helt anonymt. Ingen påminnelse kunde därför skickas ut till de som inte besvarade enkäten. 

Bortfallet låg dock inom förväntat och acceptabelt område, 4 stycken. I detta fall motsvarade 

det mindre än 10%. Själva datainsamlingen genomfördes vid samtliga uttagna 

vårdavdelningar vid en och samma tidpunkt. Detta för att få ett slumpmässigt urval.  

 

Enkäterna innehöll både strukturerade och öppna frågor för att samla in både kvantitativ- och 

kvalitativ data. Öppna frågor kan kräva ganska mycket av den som svarar och personer som 

inte är vana att uttrycka sig i skrift har visats vara mindre benägna att besvara öppna frågor. 

Fördelen med öppna frågor är variationsrikedomen i svaren. De lämpar sig väl för att 

klarlägga begrepp och för att fånga känslor och åsikter. Fördelen med slutna frågor är å sin 

sida är att den tillfrågade har klara, precisa alternativ att ta ställning till. I denna studie 

tillämpades tratt-tekniken för frågeformulärets uppbyggnad. Det innebar att enkäten började 

med breda allmänna frågor om ålder, yrkeserfarenhet och utbildning innan de mer specifika 

frågorna i ämnet kom. Detta sätt hjälper respondenten att placera in ämnet i dess naturliga 

sammanhang och stegvis ta ställning till mer konkreta detaljer (Hansagi & Allebeck, 1994, s. 

39-42).  

 

En styrka med denna studie är att enkäten testades och validerades innan den användes för att 

samla data till studien. Via seminarier vid Luleå tekniska universitet innehållsvaliderades 

enkäten.  Den granskades av handledaren, lärare och studiekamrater vilket resulterade i att en 

fråga korrigerades i enkäten. För att ytterligare validera enkäten gjordes ett provutskick till två 

i förväg utvalda tjänstgörande sjuksköterskor innan studien genomfördes. De två utvalda 

sjuksköterskorna fick informationen om studiens syfte och det planerade genomförandet samt 
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frivilligheten i att delta. De medverkade på frivillig basis och arbetade inte vid någon av de 

slumpmässigt utvalda vårdavdelningarna. De två provenkäterna ingick inte i analysen. 

Provenkäterna visade att ingen ytterligare förändring av enkätens utformning krävdes då 

enkätsvaren för inom ramen för syftet. Att testa enkäten på endast två sjuksköterskor får anses 

som ett litet provutskick men får ställas i relation till det begränsade urvalet för studien som 

helhet.  

 

Resultatet i denna studie baseras på de 41 inlämnade enkäterna. Urvalet får anses som litet för 

en kvatitativ studie vilket också gjort sig gällande vid den analytiska statistiken. Forskarnas 

begränsade erfarenhet av kvantitativa studier får anses vara en orsak som påverkat 

begränsningen av urvalet. Det lilla urvalet påverkade valet av analysmetod. I denna studie 

användes en 5-gradig Likert skala med ett sjätte alternativ som komplement för att fånga 

sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av hur VAS fungerade som stöd i 

omvårdnadsarbetet. I analysarbetet grupperades svaren samman för att erhålla större 

analysgrupper i syfte att underlätta tolkning av resultatet till följd av det begränsade 

materialet. Vid användning av skattningsskalor kan det kännas otillfredsställande för 

respondenten att inte kunna ge en mer graderad åsikt utan vara styrd till fasta alternativ. Vid 

skalor med verbala alternativ är en 5-gradig skala som är symetriskt utformad med en neutral 

mittpunkt att föredra. Det är också viktigt att det finns ett sjätte alternativ som passar för dem 

som inte minns, inte vill redovisa sin åsikt eller som inte kan redovisa den (Hansagi & 

Allbeck, 1994, s.52-53). När en svarskategori innehåller få observationer kan en svarskategori 

tjäna på att slås samman med en närliggande svarskategori. Materialet blir lättare att tolka 

men kräver omkodning (Djurfeldt et al., 2003, s. 153-154).  

 

Den deskriptiva analys som användes i studien syftade till att studera sambandet mellan två 

variabler, ålder i förhållande till påverkan på tidsåtgång, påverkan på patientsäkerhet och 

påverkan på kvalité samt användarvänlighet men också sambandet mellan utbildningsnivå i 

förhållande till påverkan på tidsåtgång, påverkan på patientsäkerhet och påverkan på kvalité 

samt användarvänlighet. Metod för detta var korstabell med procentsammanräkning. Det lät 

oss se hur y varierar med avseende på x (Djurfeldt et al., 2003, s. 150). Procentskillnader kan 

visa om det finns ett samband mellan de två variablerna. Det säger dock inget om 

orsakssambandet.  
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Det flesta av variablerna i studien innehåller icke parametriska värden vilket innebär att det 

fanns begränsningar i metodval. Ett användbart test för att utröna om ett observerat samband 

kan skiljas från slumpen är Chi2 test. Chi2 test ska dock inte användas om fler än 20 procent 

av cellerna har en förväntad frekvens mindre än fem (Djurfeldt et al., 2003, s. 227-230). I 

denna studie fick det en begränsad användning då det för flera av variablerna innebar att fler 

än 20 procent av cellerna hade en förväntad frekvens mindre än fem även efter det att 

svarskategorier slagits samman. Det innebar att materialet i sig var för litet för att kunna dra 

någon generell slutsats gällande samband.  

 

Urvalet på 41 sjusköterskor lämpade sig bättre för den kvalitativa analysen. I kvalitativa 

undersökningar är det ofta rikedomen i materialet som är avgörande och inte mängden data 

(Kvale, 1997, s.98).  Den metod som användes i studien var kvalitativ innehållsanalys med 

inspiration av Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys kan användas på 

människors muntliga eller skrivna kommunikation som dagböcker, brev, artiklar, böcker mm 

(Polit & Hungler, 1999, s. 251). Det mest vanliga sättet att använda kvalitativ innehållsanalys 

är för att beskriva karaktäristika av det material som skall analyseras (Polit & Hungler, 1999, 

s. 251). Enligt Polit och Hungler (1999) kan studier med kvalitativ innehållsanalys likna 

kvantitativa studier på det sätt att forskaren samlar in data efter en specifik plan med specifika 

frågor till deltagarna. Kvalitativ innehållsanalys kan användas på insamlat data vid en 

tidpunkt eller på material insamlat över en lägre tidsperiod (Down-Wamboldt, 1992). För att 

ta vara på rikedomen i det insamlade materialet i denna studie sammanställdes de skrivna 

svaren från samtliga enkäter först ordagrant i ett gemensamt dokument och behandlades som 

en text. Därefter lästes materialet igenom ett flertal gånger för att få en uppfattning om 

innehållet. Texten delades sedan in i meningsbärande enheter som svarade mot syftet, 

kondenserades och kategoriserades. Under hela analysarbetet har forskarna gått tillbaka till 

originaltexten för att säkerställa tillförlitligheten i analysen. Resultatets trovärdighet ökar 

genom att autentiska citat redovisas tillsammans med slutkategorierna (Elo & Kyngäs, 2008). 

Resultatet är inte generaliserbart, vilket inte heller är målet med kvalitativa studier. Däremot 

är resultatet överförbart på sjuksköterskor på andra vårdavdelningar (Polit & Beck, 2008, s. 

202). 
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Slutsats 
Den här studien har ökat vår förståelse för hur sjuksköterskorna upplever VAS fungerar som 

stöd i omvårdnadsarbetet. Studien har visat på de fördelar men också brister som 

sjuksköterskorna upplever finns i deras arbete med VAS. De upplever inte att det elektroniska 

journalsystemet fungerar som ett optimalt stöd men ser ändå vinster med det, så som ökad 

kvalité på vårdplanerna, ökad tillförlitlighet till patientinformation genom ökad läsbarhet och 

ökad tillgänglighet till patientrelaterad information vilket lett till ökad flexibilitet i arbetet. 

Sammantaget har allt detta lett till ökad patientsäkerhet. Sjuksköterskorna efterfrågar dock 

enhetliga arbetsrutiner, enhetliga väl anpassade sökord och kontinuerlig information om och 

utbildning i VAS för att kunna nyttja VAS effektivt och säkert och därigenom bedriva en god 

och säker hälso- och sjukvård men också för att känna sig säker i sin roll som sjuksköterska. 

Studien visar att det finns yttre påverkansfaktorer som är av stor vikt att ta i beaktande i det 

fortsatta arbetet med att förbättra VAS som stöd i omvårdnadsarbetet. En bra internutbildning 

i VAS är grundläggande för ett bra mottagande och för en funktionell användning.  

Att få kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av VAS är därför viktig för det fortsatta 

utvecklingsarbetet av systemstödet. Att också få kunskap om deras visioner och behov för att 

VAS skall utvecklas till ett väl fungerande stöd i omvårdnadsarbetet är en annan viktig del. 

Då ett större utvecklings- och förändringsarbete gällande VAS pågår känns det ytterligare av 

vikt att i större omfattning än vad som är gjort undersöka sjuksköterskors erfarenheter, 

visioner och behov av VAS som stöd i det dagliga omvårdnadsarbetet.  

 

Implikationer för omvårdnad  
Författarnas förhoppning är att genom att beskriva hur sjuksköterskorna upplever att VAS 

påverkar deras vardag inom omvårdnadsarbetet och kring patienten kunna ge en ökad 

kunskap om deras erfarenheter och upplevelser för att få en ökad förståelse för brister och 

fördelar med VAS och hur det påverkar omvårdnadsarbetet. Genom att detta lyfts fram i 

studier ökar kunskapen om vad som kan orsaka bristerna och fördelarna inom området. 

Baserat på denna kunskap kan förutsättningarna för att vidareutveckla VAS och andra EHR 

till ett bra stöd i det dagliga arbetet öka och på så sätt frigöra mer patientnära tid, förhindra 

lidandet för den enskilde patienten, öka patientsäkerheten och kostnadseffektiviteten. 
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Förslag på framtida forskning 

Genom resultatet av denna studie kan liknande frågeställningar studeras utifrån fler 

perspektiv. Dels genom ett genusperspektiv, dels genom ett tvärprofessionellt perspektiv. Till 

exempel via studier om skillnader mellan hur mäns och kvinnors förväntningar, erfarenheter, 

behov och visioner av VAS som stöd i omvårdnadsarbetet upplevs.  Skillnader i hur olika 

yrkeskategorier upplever att IT-stöd fungerar i det dagliga arbetet kring patienten. Resultatet i 

denna studie skulle även kunna användas som grund för att göra en större studie inom 

Norrbottens läns landsting för att fånga användarnas erfarenheter, behov och visioner av det 

VAS vi har idag för att sedan göra en uppföljningsstudie ett par år senare där man gör en 

jämförelse på hur VAS utvecklats och upplevs fungera i det dagliga patientnära arbetet. 
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      Bilaga 1 
 
Information och förfrågan om medgivande att genomföra enkätstudie 
 

Idag finns få studier som beskriver sjuksköterskans förväntningar och erfarenheter av hälso- 
och sjukvårds informationssystem (Hospital information systems -HIS) som stöd i det dagliga 
omvårdnadsarbetet. Forskning saknas även som beskriver sjuksköterskans upplevda framtida 
behov av HIS. Att fokusera på sjuksköterskornas erfarenheter och behov av HIS är en viktig 
förutsättning för att kunna utveckla ett optimalt framtida IT-stöd för Hälso- och sjukvården. 
Ett bra IT-stöd är en förutsättning för att uppnå god vård för den enskilde patienten. Syftet 
med denna studie är att beskriva sjuksköterskors förväntningar, erfarenheter och visioner av 
HIS som stöd i omvårdnadsarbetet. 

Vi vill med detta informationsbrev fråga Dig om medgivande att få genomföra denna 
studie vid din vårdavdelning. Studien kommer att genomföras som en enkätundersökning 
för att se vilka påverkansfaktorer som är mest frekventa i förhållande till sjuksköterskornas 
erfarenheter av VAS som stöd i omvårdnadsarbetet, se om det kan finnas ett samband mellan 
utbildningsnivå och uppfattning om IT-stödets funktionalitet och få en fördjupad kunskap om 
deras upplevelser, visioner och framtida behov gällande HIS som stöd i omvårdnadsarbetet. 
 

Vi har valt att begränsa studien till sjuksköterskor som tjänstgör vid vårdavdelningar vid 
Sunderby sjukhus. Vid aktuellt sjukhus finns 21 vårdavdelningar fördelat på tre divisioner, 
opererade, medicinska specialiteter samt psykiatri. Division psykiatri har endast en 
vårdavdelning, division medicinska specialiteter har 13 och division opererande har sju. För 
att få en fördelning över alla tre divisioner väljer vi medvetet ut den psykiatriska 
vårdavdelningen. Av de övriga kommer vi genom lottning att lotta fram totalt åtta 
avdelningar, fördelat fyra per division. Det sker genom namngivna lappar uppdelat mellan 
division medicin respektive opererande. .  
 

Enkäten består av en femsidig blankett med 20 frågor. De flesta frågor som har fasta 
svarsalternativ kräver endast ett svar. De öppna frågorna besvaras i fritext. Resultatet kommer 
att analyseras och bearbetas med hjälp av statistikprogrammet SPSS och med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. Studien kommer att finnas tillgänglig vid Luleå tekniska 
universitets hemsida under hösten 2009 under länken http://epubl.ltu.se 

 

Vi kommer att kontakta dig ca 1 vecka efter att du emottagit detta brev för att inhämta 
ditt svar.  Vi riktar oss till fem tjänstgörande sjuksköterskor per avdelning (totalt 45 
medverkande) onsdagen den 4:e mars mellan kl 07.00 och 15.30. Enhetschefen vid respektive 
vårdavdelning utser dessa sjuksköterskor genom lottdragning bland de tjänstgörande 
sjuksköterskorna. Det sker med hjälp av lotter med namn på de som tjänstgör. Om detta är 
möjligt ber vi dig överlämna ett informationsbrev (bilaga 2) och tillhörande enkät (bilaga 3) 
och svarskuvert till de fem framlottade sjuksköterskorna vid din/dina avdelningar vid 
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Sunderby sjukhus. De sjuksköterskorna som väljer att medverka i studien förväntas fylla i 
enkäten den 4:e mars och sända den åter senast dagen efter. 

 
Vid frågor får du gärna kontakta någon av oss på följande telefonnummer 
Med vänlig hälsning 
 

Sofi Nordmark Leg. sjuksköterska  Handledare  
Tel: 076-136 88 77                          Lisa Skär, docent i omvårdnad 
Mail: norsof-0@student.ltu.se   Institutionen för hälsovetenskap 
    Luleå tekniska universitet 
Astrid Ahnlund Leg. sjuksköterska  Tel: 0920-49 10 00 vx 
Tel: 070-290 28 89     
Mail: astahn-6@student.ltu.se 
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Institutionen för hälsovetenskap/Department of health sience 
Luleå tekniska universitet/Luleå University of Technology 

POSTADRESS/POSTAL ADDRESS: SE-97187 Luleå, Sweden 
BESÖKSADRESS/VISITING ADDRESS: Universitetsområdet, Porsön, Luleå 

TELEFON/PHONE: +46 (0)920 49 10 00 TELEFAX/FAX: +46 (0)920 49 13 99 
HEMSIDA/WEBSITE: www.ltu.se  

 

      Bilaga 2 
Förfrågan om deltagande i enkätstudie 
Idag finns få studier som beskriver sjuksköterskans förväntningar och erfarenheter av hälso- 
och sjukvårds informationssystem (Hospital information systems -HIS) som stöd i det 
dagliga omvårdnadsarbetet. Forskning saknas även som beskriver sjuksköterskans upplevda 
framtida behov av HIS. Att fokusera på sjuksköterskornas erfarenheter och behov av HIS är 
en viktig förutsättning för att kunna utveckla ett optimalt framtida IT-stöd för Hälso- och 
sjukvården. Ett bra IT-stöd är en förutsättning för att uppnå god vård för den enskilde 
patienten. Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors förväntningar, erfarenheter 
och visioner av HIS som stöd i omvårdnadsarbetet. 
 
Vi genomför en enkätundersökning för att se vilka påverkansfaktorer som är mest frekventa 
i förhållande till sjuksköterskornas erfarenhet av VAS som stöd i omvårdnadsarbetet, se om 
det kan finnas ett samband mellan utbildningsnivå och uppfattning om IT-stödets 
funktionalitet och få en fördjupad kunskap om deras erfarenheter, visioner och framtida 
behov gällande VAS som stöd i omvårdnadsarbetet. 
 

Vi har specifikt inriktat oss på funktionen dokumentation i VAS.  Förfrågan om deltagande i 
denna studie riktar sig till sjuksköterskor vid nio vårdavdelningar vid Sunderby sjukhus. Vi 
riktar oss till fem tjänstgörande sjuksköterskor per avdelning (totalt 45 medverkande) 
onsdagen den 4:e mars som tjänstgör mellan kl 07.00 och kl 15.30. Det blir enhetscheferna 
vid respektive vårdavdelning som genomför lottdragningen. Du är en av dessa utvalda. De 
deltagande förväntas fylla i enkäten den 4:e mars och sända den åter senast dagen efter 
i bifogat svarskuvert. Det är frivilligt att delta. De deltagande garanteras anonymitet och 
kommer inte att kunna urskiljas i den slutliga rapporten.  

Enkäten består av en femsidig blankett med 20 frågor. De flesta frågor som har fasta 
svarsalternativ kräver endast ett svar. När du besvarat enkäten skickar du tillbaka den i 
bifogat svarskuvert. Resultatet kommer att analyseras och bearbetas med hjälp av 
statistikprogrammet SPSS och med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Studien kommer att 
finnas tillgänglig vid Luleå tekniska universitets hemsida under hösten 2009 under länken 
http://epubl.ltu.se  

 

 
Vid frågor får du gärna kontakta någon av oss på följande telefonnummer  
Med vänlig hälsning 
 

Sofi Nordmark, Leg. Sjuksköterska  Handledare 
Tel: 076-136 88 77   Lisa Skär, docent i omvårdnad 
Mail: norsof-0@student.ltu.se   Institutionen för hälsovetenskap 
    Luleå tekniska universitet 
Astrid Ahnlund Leg. Sjuksköterska  Tel: 0920-49 10 00 vx 
Tel: 070-290 28 89    
Mail: astahn-6@student.ltu.se 
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