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Abstrakt 
Syftet med denna litteraturöversikt har varit att beskriva sjuksköterskors 
erfarenhet av systematisk dokumentation. Specifika frågeställningar var 
hur omvårdnadskvaliteten påverkas av systematisk dokumentation sett ur 
ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. I uppsatsen ingår även den 
specifika frågeställningen om vilka fördelar och nackdelar det finns 
mellan pappers- och elektronisk baserad dokumentation. Studiens resultat 
baseras på 16 vetenskapliga artiklar. Analysen resulterade i huvudfynden 
att systematisk dokumentation ökar patientsäkerheten, ökar antalet inter-
ventioner, ökar dokumentationskvaliteten, underlättar det dagliga arbetet, 
att ett analytiskt tänkande ger en ny syn på omvårdnaden, att elektronisk 
dokumentation ökar tillgängligheten, påverkar kommunikationen och 
underlättar det dagliga arbetet. Vidare framkom också att det finns upp-
levda hinder i samband med systematisk dokumentation och att elek-
tronisk dokumentation kan skapa ett tekniskt beroende. Slutsatserna var att 
systematisk dokumentation kan påverka omvårdnadskvaliten som sjuk-
sköterskan vill uppnå i en positiv riktning. 
 

Nyckelord: systematisk dokumentation, omvårdnadskvalitet, 
patientsäkerhet, kommunikation, dokumentationskvalitet, tillgänglighet, 
tidsaspekter, tekniskt beroende. 
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Den kliniska omvårdnaden är ett yrkesområde som innehåller hög komplexitet. Fråge-

ställningar och problem som är i relation till patienten uppstår dagligen i den kliniska 

verksamheten. En del frågeställningar är akuta och måste lösas omedelbart medan andra 

frågeställningar är mindre akuta. Att som sjuksköterska utföra klinisk kvalificerad omvårdnad 

kräver, förutom fördjupad kunskap i specifik omvårdnad och praktiska omvårdnads-

färdigheter, även en förmåga att kunna hantera problemlösning. Sjuksköterskan kommer att 

finna sig själv i situationer som kräver ett analytiskt och ett logiskt tänkande samt att en 

korrekt patientinformation finns tillgänglig för att kunna lösa uppkomna patient problem 

(Wang, Lo & Ku, 2004). 

 

En dokumentation som är systematisk kan hjälpa sjuksköterskor i deras informationssökning 

om en specifik patient. En studie av Brannon och Carson (2003) visar att den information som 

finns tillgänglig för sjuksköterskor när de skall fatta ett omvårdnadsbeslut är av stor vikt. Hur 

den enskilda sjuksköterskan kommer fram till en specifik omvårdnadshandling beror på hur 

sjuksköterskan samlar in och tolkar den information som finns om patienten. För att sjuk-

sköterskor skall kunna ta beslut om omvårdnadshandlingar är det viktigt att den information 

som finns om en specifik patient är åtkomlig, systematisk och att informationen i sig är 

korrekt. I Kärkkäinen och Eriksson (2004) studie framkommer att omvårdnadsforskare har 

använt sig av omvårdnadsprocessens teoretiska begreppsram för att utveckla systematiska 

dokumentationsmodeller för omvårdnaden. Utvecklingen av omvårdnadsprocessen startades 

av amerikanska forskare på 1960-talet. Omvårdnadsprocessen har blivit internationellt 

accepterad både i utbildning och i den kliniska verksamheten. Fördelen med omvårdnads-

processen är att den utgöra en logisk struktur som hjälper sjuksköterskan att dokumentera 

systematiskt. Fokus i omvårdnadsprocessen ligger på patienten. Omvårdnadsprocessen är att 

betrakta som en grund för  professionell omvårdnad. 

 

Michalopoulos och Michalopoulos (2006) menar att dokumentationsmodeller som har sin 

grund i omvårdadsprocessen kan underlätta sjuksköterskans beslutsfattande eftersom infor-

mation om patienten finns tillgänglig på ett systematiskt sätt. Omvårdnadsprocessen är en 

humanistisk modell som underlättar för sjuksköterskor att arbeta systematiskt med den 

patientinformation som finns tillgänglig. Modellen är indelad i de fem faserna: Bedömning, 

analys, planering, genomförande och utvärdering. Med bedömningsfasen menas att 

sjuksköterskan samlar in relevant information om patienten och dennes närstående. Analys-

fasen innebär att sjuksköterskan definierar vilka omvårdnadsbehov som patient och när-
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stående har. Planeringsfasen innebär att planera specifika omvårdnadsåtgärder som patienten 

är i behov av. I genomförandefasen utförs omvårdnadsåtgärder som är planerade och ut-

värderingsfasen innebär att utvärdera om omvårdnaden har uppnått sina mål. Ett exempel på 

en dokumentationsmodell som är baserad på omvårdnadsprocessen är svenska VIPS-

modellen. Förkortningen VIPS står för begreppen Välbefinnande, Integritet, Prevention och 

Säkerhet som belyser viktiga aspekter i omvårdnadsarbetet. VIPS-modellen är uppskattad 

bland sjuksköterskor i Sverige. Många sjuksköterskor använder sig av denna modell eller 

någon liknande modell för att systematiskt dokumentera omvårdnaden (Björvell, Thorell-

Ekstrand, & Wredling, 2000). 

 

I en rapport från Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut (1996) framkommer att den 

omvårdnadsdokumentation som den enskilda sjuksköterskan utför är av stor betydelse för hur 

nästa sjuksköterska kan genomföra sina omvårdnadshandlingar. Den omvårdnadskvalitet som 

sjuksköterskor vill uppnå står i relation till det ansvar enskilda sjuksköterskor tar för att 

formulera och dokumentera omvårdnadsmål tillsammans med patient och närstående. I en 

annan rapport från Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (1994) definieras 

omvårdnadskvalitet som en del av den totala vårdkvaliteten. En hög omvårdnadskvalitet 

kännetecknas av att omvårdnaden baseras på den bästa möjliga vård som vetenskap, ut-

rustning och skicklighet kan erbjuda patient och närstående. En komponent som är viktig för 

att uppnå hög omvårdnadskvalitet är att relationen mellan patient, närstående och vårdgivare 

är bra. Andra kvalitetsindikatorer på omvårdnad är att relationen mellan sjukvårdspersonalen 

är god och att den anda som råder på arbetsplatsen är bra. 

 

Som framgår ovan har sjuksköterskor i sin kliniska verksamhet stor användning av den 

information som dokumenteras om den enskilda patienten och dennes närstående. 

Legitimerade sjuksköterskor är också enligt patientjournallagen skyldig att dokumentera den 

omvårdnad som utförs. I stycket ”Särskilda föreskrifter vid dokumentering av omvårdnad” 

som finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om patientjournallagen (Raadu, 

2005, s.195) beskrivs sjuksköterskans ansvarsområde vad gäller omvårdnadsdokumentation. 

Föreskriften säger att en patientjournal skall innehålla en tydlig omvårdnadsdokumentation. 

Vidare sägs att omvårdnadsdokumentationen skall beskrivas utifrån patientens individuella 

behov där planering, genomförande och resultat tydliggörs. Dokumentationen skall bidra till 

att trygga patientens säkerhet. Dokumentationen skall även vara ett underlag för utvärdering 

och revidering av fortlöppande omvårdnadsåtgärder. Vidare skall omvårdnadsåtgärderna 
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sammanfattas i en omvårdnadsepikris vid utskrivning av patienten. Utformningen av om-

vårdnadsdokumentationen skall utformas på ett sådant sätt att den är tillgänglig och 

överskådlig för berörda personalkategorier. Omvårdnadsdokumentationen i patientjournalen 

har även en rättslig betydelse i och med att dokumentationen visar vad som verkligen har 

planerats och utförts. I patientjournalen skall dokumentationen ske på ett sådant sätt att 

patientens integritet respekteras. Journalhandling skall vidare skrivas på svenska och vara 

tydligt utformad.  

 

Omvårdnadsdokumentation kan ta mycket tid i anspråk i sjusköterskors dagliga arbete. Sjuk-

sköterskor är också tvungna att göra omvårdnadsdokumentation enligt patientjournallagen. Är 

dokumentationen bara något som sjuksköterskan måste göra för att följa lagen? Eller kan 

dokumentation också vara ett utmärkt arbetsverktyg för att höja omvårdnadskvaliteten? 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av systematisk 

dokumentation. 

 

Metod 
Studien har genomförts enligt en metod för systematisk litteraturöversikt. Polit och Beck 

(2004, s.88-90) beskriver att en systematisk litteraturöversiktsmetod innebär en samman-

fattning av forskningsproblemet med utgångspunkt i den kunskap som finns i dagsläget. 

Granskning av litteraturen involverar identifikation, urval, kritisk analys och en samman-

fattande beskrivning av kunskapen. Enligt Stoltz, Udén och Willman (2004) innebär detta att 

så mycket relevant information som möjligt inom forskningsområdet tas fram genom att 

genomföra systematiska databassökningar. När forskningsartiklar har samlats in granskas 

artiklarna på ett systematiskt och vetenskapligt sätt. I vår systematiska litteraturöversikt har vi 

använt oss av Goodmans sju steg (Willman & Stoltz, 2002, s.51). Detta innebar att först 

formulerades forskningsfrågan ovan samt inklusions- och exklusionskriterier. Därefter gjordes 

en plan för litteratursökning och slutligen sammanställdes resultaten i de enskilda studierna.  
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Specifika frågeställningar 

• Anser sjuksköterskor att omvårdnadskvaliten påverkas av systematisk dokumentation 

utifrån ett patientperspektiv?  

• Anser sjuksköterskor att omvårdnadskvaliten påverkas av systematisk dokumentation 

utifrån ett sjuksköterskeperspektiv?  

• Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av fördelar och nackdelar med pappers- respektive 

elektronisk dokumentation? 

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Studier som inkluderades var kvalitativa och kvantitativa samt litteraturöversikter. Vi 

exkluderade studier som inte var genomförda på sjukhus. Någon exkludering av artiklar med 

avseende på publiceringsdatum gjordes inte. 

 

Litteratursökning 

Forskningsartiklar söktes i databaserna Pubmed, Cinahl och AcademicSearch. Sökningarna 

genomfördes med indexerade sökord (MSH – Meshtermer i databasen PubMed, TSH – 

Thesarustermer i databasen CINAHL, ST – Subjectterms i databasen AcademicSearch). 

Sökstrategin kompletterades med en fritextsökning. Referenslistor i artiklar användes också 

för att hitta relevant litteratur (Tabell 1). 

 

Tabell 1-Översikt av systematisk litteratursökning 
Söknr. (*) Söktermer Träffar 

 
PubMed 20060907 
1 MSH Documentaion AND Nursing AND Quality Indicators, Health Care 20 

2 FT Documentaion AND Nursing AND Quality Indicators, Health Care 57 

3 MSH Documentation AND Nursing informatics 14 

4 FT Documentation AND Nursing informatics 43 

5 MSH Nursing AND Nursing Process AND Documentation AND Nursing Audit 55 

6 FT Nursing Records AND Nursing Process AND Documentation AND Nursing 
Audit 

104 

 
Cinhal 20060907 
7 TSH Documentation AND Quality-of-Nursing-Care 189 

8 FT Documentation AND Quality-of-Nursing-Care 109 

9 TSH Documentation AND Nursing informatics 97 

10 FT Documentation AND Nursing informatics 49
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Söknr. (*) Söktermer Träffar 
 
11 

 
TSH 

 
Nursing Records AND Nursing Process AND Documentation AND Nursing 
Audit 

 
24 

12 FT Nursing Records AND Nursing Process AND Documentation AND Nursing 
Audit 

18 

 
AcademicSearch 20060907 
13 ST Nursing and Documentation 50 

14 FT Nursing and Documentation 89 

15 ST Documentation AND Nursing informatics 0 

16 FT Documentation AND Nursing informatics 0 

17 ST Nursing Records AND Nursing AND Documentation AND Nursing Audit 1 

18 FT Nursing Records AND Nursing AND Documentation AND Nursing Audit 0
 

*MSH – Meshtermer i databasen PubMed, TSH – Thesarustermer i databasen CINAHL, ST – Subjectterms I 
databasen AcademicSearch, FT –fritext sökning. 
 

Urval och kvalitetsgranskning av artiklar 

Det totala antalet artiklar efter databassökningarna var 919. Exkludering gjordes genom att 

läsa titel, och där det fanns tillgängligt, även abstrakt. Endast de artiklar som vi ansåg var 

relevanta för vårt syfte och våra specifika frågeställningar valdes ut. Efter denna granskning 

återstod 16 artiklar. Artiklarna som var kvalitativa och kvantitativa kvalitetsgranskades 

(Bilaga 1). Granskningen har vi gjort oberoende av varandra för att sedan enas om kvalitets-

grad för varje enskild artikel. Kvalitetsgranskningen har gjorts enligt Willman och Stoltz 

(2002, s.120) protokoll för kvalitetsbedömning. Kvalitetsbedömda artiklar har graderats efter 

nivåerna hög, medel och låg. Studier med hög kvalitet hade en noggrann beskrivning av urval, 

datainsamling, analysmetod och etiska överväganden. Studier av medel kvalitet saknade några 

av de angivna kriterierna eller att dessa var knapphändigt beskrivna. Studier med låg kvalitet 

hade brister i urval och datainsamlingar med stora bortfall (Willman & Stoltz, 2002, s. 90-92). 

 

Analys 

Polit och Beck (2004, s.106) beskriver att vid en systematisk litteraturöversikt är det viktigt 

att de vetenskapliga artiklar som granskas läses flera gånger. Första gången bör man läsa 

rapporten endast översiktligt för att sedan koncentrera sig på detaljer. När något i rapporten är 

intressant och besvarar litteraturstudiens syfte antecknas detta. Vi har kritiskt granskat 

artiklarnas resultatdel och tagit ut innehåll som besvarat vår studies specifika frågeställningar.  

Resultatet i artiklarna har kondenserats stegvis och kategoriserats efter vilka huvudfynd som 

motsvarat våra frågeställningar. 
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Resultat 
Analys och tolkning av artiklar som ingår i studien resulterade i ett antal huvudfynd (Tabell 

2). 

 

Tabell 2-Resultatsammanställning 
Specifika frågeställningar Huvudfynd 
 
Anser sjuksköterskor att omvårdnadskvaliten 
påverkas av systematisk dokumentation 
utifrån ett patientperspektiv? 

 
Systematisk dokumentationen ökar patientsäkerheten. 
 
Fler besök hos vårdtagare och ökad dokumentation av 
omvårdnadshandlingar. 

 
Anser sjuksköterskor att omvårdnadskvaliten 
påverkas av systematisk dokumentation 
utifrån ett sjuksköterskeperspektiv? 

 
Systematisk dokumentation underlättar det dagliga arbetet. 
 
Analytiskt tänkande ger en ny syn på omvårdnaden. 
 
Ökad dokumentationskvalitet vid systematisk dokumentation. 
 
Upplevda hinder i samband med systematisk dokumentation. 

 
Vilka fördelar och nackdelar finns mellan 
pappers- och elektronisk dokumentation? 
 

 
Elektronisk dokumentation ökar tillgängligheten och påverkar 
kommunikationen. 
 
Elektronisk dokumentation underlättar det dagliga arbetet. 
 
Tidsaspekter på elektronisk och pappersbaserad dokumen-
tation. 
 
Elektronisk dokumentation kan skapa ett tekniskt beroende. 
 

 

 

Anser sjuksköterskor att omvårdnadskvaliten påverkas av systematisk dokumentation 

utifrån ett patientperspektiv?  

 

Systematisk dokumentationen ökar patientsäkerheten 

I studier (Bowles, 1997; Darmer et al., 2004) framgick att patientsäkerheten ökade på grund 

av att mer aktiviteter dokumenterades av sjuksköterskorna när ett strukturerat doku-

mentationssätt användes. Dokumentationen förbättrades med avseende på att patienternas 

psykiska välbefinnande fanns bättre beskrivet, att det fanns mer nyckelord använda samt att 

skattningen av patientstatus var bättre uppdaterad hos gruppen som använde sig av 

systematisk dokumentation. Studier av (Sahlstedt, Adolfsson, Ehnfors & Källström, 1997; 

Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand, 2003a) visade att patientsäkerheten ökade eftersom 
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patientproblem kunde upptäckas snabbare. Sjuksköterskor var överens om att om-

vårdnadsdokumentationen var viktig för patientsäkerheten. Det fanns en djupare förståelse för 

patientens specifika situation eftersom den strukturerade dokumentationen gav en mer 

detaljerad och överskådlig bild av patienten. Vidare framkom i studierna att patientens 

psykiska och fysiska behov blev mer exakt beskrivna. Resultatet i Smith, Smith, Krugman 

och Oman (2005) studie beskriver att strukturerad dokumentation ledde till att patientens hela 

perspektiv dokumenterades på ett mer detaljerat sätt. 

 

Fler besök hos vårdtagare och ökad dokumentation av omvårdnadshandlingar 

Studier (Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand, 2003a; Currell & Urquhart, 2006; Daly, 

Buckwalter & Maas, 2002; Sahlstedt, Adolfsson, Ehnfors & Källström, 1997; ) beskrev att 

systematisk dokumentation skapade fler sjuksköterskeinterventioner med patienter. Studien av 

Currell och  Urquhart (2006) visade att den grupp som använde sig av systematisk doku-

mentation fick mer smärtstillande läkemedel än kontrollgruppen. Ehrenberg, Ehnfors och 

Thorell-Ekstrand (1996) beskrev i sin observationsstudie att patient historia och patient status 

ofta dokumenterades systematiskt, samtidigt som omvårdnadsdiagnoser inte användes lika 

mycket. Kärkkäinen och Eriksson (2005) beskrev i sin observationsstudie att patientens 

nuläge och status fanns bra beskrivet samtidigt som de påpekar att det fanns brister i doku-

menterandet av patientens upplevelser. 

 

Anser sjuksköterskor att omvårdnadskvaliten påverkas av systematisk dokumentation 

utifrån ett sjuksköterskeperspektiv?  

 

Systematisk dokumentation underlättar det dagliga arbetet 

Den kvalitativa studien av Lee & Chang (2004) visade att systematisk dokumentation innebar 

att sjuksköterskan blev påmind om aktuella vårdaktiviteter på grund av den struktur som fanns 

i dokumentationen. Vidare framkom också att omvårdnadsplaneringen i en systematisk 

dokumentation gick fortare än tidigare. Detta eftersom dokumentationen var mer överskådlig. 

Liknande resultat framgick i flera studier (Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand, 2003b; 

Darmer et al., 2006; Moody, Slocumb, Berg & Jackson, 2004). Systematisk dokumentation 

var ett hjälpmedel i omvårdnaden av patienten eftersom informationen om patienten blev mer 

överskådlig. Sjuksköterskor uppgav att systematisk dokumentation var användbart för deras 

jobb. Att dokumentera systematiskt var ett stöd i det dagliga arbetet beskrev Sahlstedt et al. 

(1997). De flesta sjuksköterskor i den studien var av den åsikten att systematisk doku-
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mentation hade medfört mer strukturerade intervjuer med patienter och att sjuksköterskor i 

och med detta kunde upptäcka patientbehov tidigare.  

 

Analytiskt tänkande ger en ny syn på omvårdnaden 

Björvell et al. (2003a) beskrev i en kvalitativ studie att sjuksköterskor ofta uttalade att 

systematisk dokumentation innebar ett nytt sätt att tänka. Deltagarna i studien beskrev hur de 

utövade en mer strukturerad och analytisk inställning när de dokumenterade och formulerade 

omvårdnadsdiagnoser. Vidare påpekade sjuksköterskor att systematisk dokumentation krävde 

tid för tanke och reflektion och de upplevde att de gått från sin traditionella roll som 

medicinska experter till omvårdnadsexperter. En del sjuksköterskor upplevde dock att de hade 

mindre tid för patienten eftersom mer tid gick åt till administration. I den kvantitativa studien 

av Kärkkäinen och Eriksson (2005) visade det sig att interventionsgruppen som doku-

menterade systematiskt hade mer fokus på patientens upplevelser. Patientens behov fick en 

mer framträdande position i dokumenterandet. 

 

Ökad dokumentationskvalité vid systematisk dokumentation 

Kvantitativa studier (Ehrenbergs et al., 1996; Sahlstedt et al., 1997) visade att det fanns en 

högre kvalitet på omvårdnadsdokumentationen när systematisk dokumentation användes, 

systematisk dokumentation gav en högre detaljering på dokumentationen. I den kvantitativa 

studien av Björvell, Wredling och Thorell-Ekstrand (2002) framgick att dokumentationen var 

mängd- och innehållsmässigt bättre när dokumentationen var systematisk. Dokumentation 

som gjordes var mer utförlig och informativ i interventionsgruppen. Resultat som delvis 

motsäger detta är Kärkkäinen & Eriksson (2005) kvantitativa studie som visade att doku-

mentationsfrekvensen och detaljeringen av patientens fysiska status inte förändrades. 

 

Upplevda hinder i samband med systematisk dokumentation 

I Björvells et al. (2003b) kvantitativa studie framkom att 34 % av sjuksköterskorna som 

deltog i studien ansåg att de inte hade tillräckligt med tid för att göra en korrekt systematisk 

dokumentation. De allra flesta tyckte att de hade för lite tid för att kunna bidra till ut-

vecklingen av den systematiska dokumentationen på avdelningen. Ett hinder för att uppnå en 

bra och fullständig systematisk dokumentation var att det saknades stöd från organisationens 

ledning. Ett annat hinder som kunde uppstå i samband med systematisk dokumentation var 

vad Björvells et al. (2003a) beskriver som att sjuksköterskor kunde känna skuld över att de 

dokumenterade istället för att vara ute med patienterna. Exempel på detta var när under-
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sköterskor hade hög arbetsbelastning med patienter, och sjuksköterskor kände att de inte hade 

tid att hjälpa dem, på grund av att dokumenteringen tog tid i anspråk. Sjuksköterskor i samma 

studie ansåg att det inte fanns lugn och ro under dokumenteringen. De upplevde att de inte 

hade någon bra arbetsmiljö vid dokumentationstillfällena. 

 

Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av fördelar och nackdelar med pappers- 

respektive elektronisk dokumentation? 

 

Elektronisk dokumentation ökar tillgängligheten och påverkar kommunikationen 

I studier (Björvell et al., 2003a; Smith et al., 2005) visade resultaten att den pappersbaserade 

dokumentationen inte var lika tillgänglig. Den elektroniska dokumentationen ökade 

sjuksköterskors tillgänglighet till dokumentationen. I Turpin (2005) systematiska 

litteraturöversikt framgick det att elektronisk dokumentation hade förbättrat 

kommunikationen mellan sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal. Detta eftersom 

berörda yrkeskategorier kunde läsa varandras journaler. Darmer et al. (2004) beskrev i deras 

kvantitativa studie att den muntliga rapporten kunde ersättas av den elektroniskt 

dokumenterade. Detta eftersom tillgängligheten till den elektroniska dokumentationen var 

hög. 

 

Elektronisk dokumentation underlättar det dagliga arbetet 

I studier (Currell & Urquhart, 2006; Lee & Chang, 2004) framkom att en fördel med 

elektronisk dokumentation är att man undviker svårbegriplig handskrift. I Turpin (2005) 

litteratursammanställning framkom att datorernas kapacitet att sortera, strukturera och kopiera 

information skapade möjligheter som underlättade det dagliga arbetet för sjuksköterskor. 

Vidare framgick det att sjuksköterskor uppskattade den elektroniska dokumentationens 

inbyggda logik. Ett exempel på inbyggd logik var att datum och tid automatiskt lades in när 

omvårdnad dokumenterades. Smith et al. (2005) visade i sitt resultat att elektronisk 

dokumentation var ett praktiskt stöd för sjuksköterskor. Jämfört med pappersbaserad 

dokumentation var den elektroniska lätt att uppdatera.  

 

Tidsaspekter på elektronisk och pappersbaserad dokumentation 

I studier (Currell & Urquhart, 2006; Sahlstedt et al., 1997) framgick att införandet av elek-

tronisk dokumentation hade minskat tiden för sjuksköterskornas dokumentation, medan 

Currell och Urquhart (2006) även beskrev att elektronisk dokumentation kunde ta längre tid 
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för sjuksköterskor än pappersbaserad dokumentation. Björvell et al. (2003a) menade att den 

elektroniska dokumentationen kunde ta mer tid i anspråk för att den var mer genomtänkt och 

strukturerad. En annan aspekt som framkom i studien av Moody et al. (2004) var att den 

elektroniska dokumentationen tog mer tid eftersom det förekom mycket dubbel doku-

mentation. Först skrevs en dokumentation på papper för att senare föras in elektroniskt. 

 

Elektronisk dokumentation kan skapa ett tekniskt beroende 

Studier (Moody et al., 2004; Smith et al., 2005) visade sjuksköterskor angav att system och 

programfel uppträdde alltför ofta. Aspekter på att elektronisk dokumentation skapade 

beroende av tillgänglighet till datorer framgick i den kvalitativa studien av Lee (2005). Många 

sjuksköterskor beklagade sig över att de inte hade tillgång till datorer p.g.a. läkare, studenter 

och annan vårdpersonal som använde samma system. 

 

Diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av systematisk 

dokumentation. Studiens analys baserades på 16 vetenskapliga artiklar. Resultatet visade 

sammanfattningsvis att systematisk dokumentation ökade patientsäkerheten och kunde ha en 

positiv effekt på antalet sjuksköterskeinterventioner, eftersom aktiviteter och detaljer 

noterades. Den systematiska dokumentationen visade sig också vara ett bra stöd för att 

sjuksköterskor skulle bli påminda om aktuella vårdaktiviteter och det gav en djupare 

förståelse för patienter, eftersom det gav en detaljerad, men enhetlig bild. Vidare visade 

resultatet att den elektroniska dokumentationen ökade tillgängligheten och förbättrade 

kommunikationen mellan vårdpersonal. Dessa resultat är i linje med Björvells (1998) 

synpunkter att det är angeläget att utveckla omvårdnadsdokumentationen så att sjuk-

sköterskors omvårdnadsinterventioner blir mer synliga och överskådliga. Detta är enligt 

författaren viktigt för en kontinuerlig kvalitetssäkring av omvårdnaden och för att höja 

patientsäkerheten. Dålig dokumentationskvalitet är en orsak till att omvårdnadskvaliteten 

sänks och att eventuella omvårdnadskomplikationer kan uppstå. Socialstyrelsen (2006) menar 

också att ett aktivt och systematiskt kvalitetsarbete av omvårdnadsdokumentation är viktigt 

för att en tillfredställande patientsäkerhet skall kunna uppnås i omvårdnadnaden. 

 

Voutilainen, Isola och Muurinen (2004) påpekar att det är viktigt att omvårdnads-

dokumentation regelbundet uppdateras för att dokumentationen skall vara så aktuell som 
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möjligt. Detta är en förutsättning för att omvårdnadskvalitet och patientsäkerhet skall kunna 

upprätthållas. Omvårdnadsdokumentationen skall vara det skriftliga beviset på omvårdnadens 

utförande och skall påvisa sjuksköterskors diagnostisering av patientens allmäntillstånd. I 

nämnda studie framgår det att i en majoritet av de undersökta patientjournalerna fanns det en 

uppdaterad omvårdnadsjournal. Detta framgick också av vårt resultat. Vår studie visade att 

patientens psykiska välbefinnande fanns bättre beskrivet vid systematisk dokumentation. Det 

fanns också fler nyckelord använda och skattningen av patientstatus var bättre uppdaterad hos 

gruppen som använde sig av systematisk dokumentation. 

 

I vårt resultat framkom att den grupp som använde sig av systematisk dokumentation fick mer 

smärtstillande läkemedel än kontrollgruppen, vilket antyder att systematisk dokumentation 

kan bidra till att öka antalet sjuksköterskeinterventioner. Saarinen och Aho (2005) redovisar 

ett liknande resultat. I studien framkom att den tid som sjuksköterskorna lade ner på direkt 

patientkontakt ökade efter införandet av systematisk dokumentation. Före implementering av 

systematisk dokumentation lade sjuksköterskorna ner 81 % av sin totala arbetstid på direkt 

patientvård. Efter implementationen av systematisk dokumentation ökade andelen patientnära 

vård till 86 %. I tid räknat blev detta totalt 21 minuter under en åtta timmars arbetsdag. 

Sjuksköterskor i vår studie ansåg att den systematiska dokumentationen bidrog till att in-

formation om patienten blev mer överskådlig och att de blev påminda om aktuella vård-

aktiviteter på grund av den struktur som fanns i dokumentationen. Deras erfarenhet var att 

systematisk dokumentation var användbart för deras arbete. Utifrån detta resultat anser vi att 

omvårdnadskvaliteten rimligtvis borde höjas när sjuksköterskorna använder sig av syste-

matisk dokumentation. 

 

Sjuksköterskor hade också erfarenheter av att det fanns hinder i samband med  

dokumentationen. Att det finns hinder och problem i samband med systematisk 

dokumentation anser vi kan äventyra den befintliga omvårdnadskvaliteten. I vårt resultat 

framkom det att sjuksköterskos erfarenhet var att de inte hade tillräckligt med tid för att 

genomföra korrekt dokumentation och att de hade för lite tid till att utveckla systematisk 

dokumentation på avdelningen. Att inte ha tid till utvecklingsarbete och reflektion av 

omvårdnadsdokumentation kan äventyra omvårdnadskvaliteten. Svensk sjuksköterske-

förening (2005) skriver att det ingår i sjuksköterskans professionella ansvar att fortlöpande 

förbättra och utvärdera det egna arbetet så att en hög omvårdnadskvalitet kan säkras.  
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Vidare framkom i vår studie att ett hinder för att uppnå bra systematisk dokumentation var att 

det saknades stöd från organisationens ledning, att sjuksköterskor kunde känna skuld över att 

de dokumenterade istället för att vara ute med patienterna. Att det finns problem och hinder i 

samband med systematisk dokumentation bekräftas av Ammenwerth et al. (2001) som skriver 

att det trots stora investeringar inom systematisk dokumentation som stödjer omvårdnads-

processen finns det rapporterade problem. Författarna beskriver att det i samband med 

införandet av systematisk dokumentation är viktigt att sjuksköterskorna är införstådda med 

och har kunskap om omvårdnadsprocessen. Det finns ett stort utbildningsbehov av dagens 

sjuksköterskor för att bättre kunna förstå och acceptera omvårdnadsprocessen som en del i 

den systematiska dokumentationen. Vidare beskriver författarna att det finns en brist av ett 

gemensamt språk inom sjuksköterskeyrket, som skulle underlätta den systematiska 

dokumentationen.  

 

I vårt resultat framkom att den pappersbaserad dokumentation inte är lika tillgänglig som den 

elektroniska. Den elektroniska dokumentationen har förbättrat kommunikationen mellan 

sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal, eftersom berörda yrkeskategorier kan läsa 

varandras journaler. Detta bekräftas av Hellesö och Ruland (2001) som har studerat införandet 

av elektronisk systematisk dokumentation på fem stora sjukhus i Norge. Vid starten av 

studien hade avdelningarna egna journalsystem som var uppbyggda för varje avdelnings 

behov. Ett projekt initierades mellan avdelningarna för att öka tillgängligheten till patient-

informationen. Avdelningar enades om ett enda dokumentationssystem, vilket underlättade 

överflyttning av patienterna mellan avdelningarna. När det finns ett journalsystem på hela 

sjukhuset kan elektronisk dokumentationen användas som ett verktyg mellan avdelningarna, 

som underlättar det dagliga arbetet. Vidare visar vår studie att den elektroniska doku-

mentationen har stora möjligheter att ersätta den muntliga rapporten som sjuksköterskor ger, 

eftersom tillgängligheten är hög för den elektroniska dokumentationen. Sjuksköterskor ansåg 

att läsning av elektronisk dokumentation istället för muntlig rapportering var mer objektivt, 

kunde vara tidssparande och underlättade övertagandet av patienterna. Dock ansåg sjuk-

sköterskor att problem uppstod när dokumenteringen var dåligt skött eller knapphändig. 

 

I vårt resultat framkom det att införandet av elektronisk dokumentation minskade tiden för 

sjuksköterskornas dokumentation samt att den elektroniska dokumentationen tog längre tid än 

den pappersbaserad dokumentationen. Att den elektroniska dokumentationen kan ta mer tid i 

anspråk förklaras genom att den är mer genomtänkt och strukturerad och på så vis kräver mer 
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av sjuksköterskor i form av analytiskt tänkande. En  aspekt som framkom i vårt resultat var att 

den elektroniska dokumentationen tog mer tid eftersom det förekom mycket dubbel doku-

mentation, både på papper och elektroniskt. Att elektronisk dokumentation kan ta längre tid 

bekräftas av Saarinen och Aho (2005). Deras resultat visar att införandet av ett elektroniskt 

journalsystem bidrog till att den tid som sjuksköterskorna lade ner på dokumentation ökade. 

Deras förklaring, var i likhet med resultatet i vår studie, att strukturen i det elektroniska 

journalsystemet är mer omfattande och kräver mer reflektion och analys av sjuksköterskorna. 

Författarna av studien menar också att det är viktigt att journalsystemet som skall stödja 

sjuksköterskorna i dokumentationsförfarandet bör vara flexibelt och lätt att lära sig för att 

underlätta dokumentationsprocessen. 

 

Metoddiskussion 
Som metod i vår systematiska litteraturöversikt har vi använt oss av Goodmans sju steg 

(Willman & Stoltz, 2002, s.51). Vi har sökt artiklar i databaserna Pubmed, Cinhal och 

AcademicSearch. Vi anser att vi har kunnat besvara våra specifika frågeställningar och 

uppnått syftet med studien utifrån dessa sökningar. Dock är vi medvetna om att vi för-

modligen hade hittat fler artiklar om vi hade sökt i fler databaser, utökat antalet sökord och 

haft mer tid till förfogande. Det totala antalet artiklar efter databassökningarna var 919. 

Urvalet av artiklar gjordes genom att läsa titel och där det fanns tillgängligt även abstrakt. 

Många av artiklarna saknade abstrakt. Att göra ett urval av artiklar där många saknar abstrakt 

är svårt. Detta kan ha medfört att relevanta och användbara artiklar har missats då det kan 

förekomma artiklar där titeln inte klart anger innehållet. I analysen finns två litteratur-

översikter med som inte angivit antalet artiklar som ingår i studien. Vi valde att ändå ta med 

dessa studier eftersom vi har värderat systematiska litteraturöversikter som viktiga 

kunskapskällor. Att systematiska litteraturöversikter är en bra kunskapskälla bekräftas av 

Willman och Stoltz (2002, s.83) som skriver att bästa tillgängliga bevis inom ett område 

rimligtvis borde finnas i kunskapsöversikter. Vidare är tre av artiklarna skrivna av samma 

grupp av forskare. Vi är medvetna om att detta kan ge ett smalt perspektiv på resultatet i vår 

studie. Vi valde att ta med artiklarna eftersom dessa forskare är ledande på området i Sverige, 

deras forskning var mycket intressanta för våra frågeställningar. Kvalitetsgranskning av 

inkluderade artiklar har gjorts enligt Willman och Stoltz (2002, s.120-121) protokoll. 

Kvalitetsgranskade artiklar har graderats efter nivåerna hög, medel och låg med stöd av 

Britton (2000) studie som beskriver kriterier för respektive kvalitetsgrad. 
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Slutsatser 
Vi anser att denna studie visar att systematisk dokumentation kan öka den omvårdnadskvalitet 

som sjuksköterskor vill uppnå. Resultatet visar att patientsäkerhet och antalet sjuksköterske-

interventioner kan öka när systematisk dokumentation tillämpas. Vidare kan vi konstatera att 

studien visar att den elektroniska dokumentationen ökar tillgängligheten till patient-

information och förbättrar kommunikationen mellan vårdpersonalen. 
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Bilaga 1: Översikt över artiklar ingående i analysen 

 
Tabell 1 - Översikt över artiklar ingående i analysen (n=16 ) 
Författare/ 
År 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
 

Björvell et al. 
(2002) 

Kvantitativ 
Kontrollstudie. 
 
 

269 
patientjournaler. 

Ej randomiserat urval 
Kontrollgrupp/ 
Fokusgrupp 
Statistisk analys. 

Omvårdnads 
processen är bättre 
dokumenterad i 
interventionsgruppen. 
 

Medel 

Björvell et al. 
(2003a) 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

20 sjuksköterskor. Fokusgrupper/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Strukturerad 
dokumentation ökar 
medvetenheten hos 
sjuksköterskor, 
framförallt i arbetet 
med patienterna. 
 

Hög 

Björvell et al. 
(2003b) 

Kvantitativ 
Observationsstudie. 

377 sjuksköterskor. Frågeformulär/ 
Statistisk analys. 

Dokumentation är en 
viktig del i sjuk-
sköterskans 
omvårdnadsarbete. 
Strukturerat tankesätt 
underlättar 
dokumentationen. 
 

Medel 

Bowles (1997) Systematisk 
litteraturöversikt. 

Ej känt. Strukturerad 
litteraturöversikt i 
databaser/ 
Analysmetod ej 
angivet. 

Omvårdnads-
informationsystem 
ökar säkerheten och 
tillfredsställelsen för 
patienterna.  
 

Låg 

Currell & 
Urquhart (2006) 
 

Systematisk 
litteraturöversikt. 
 

1497 
sjuksköterskor. 

Strukturerad 
litteraturöversikt i 
databaser/ 
Metaanalys. 

Det finns skillnader 
mellan elektronisk- 
och pappersbaserad 
dokumentation. t.ex. 
upplevde några att 
det tog längre tid att 
dokumentera 
elektroniskt. 
 

Hög 

Daly et al. 
(2002) 

Kvantitativ 
Kontrollstudie. 
 
 

20 sjuksköterskor. Ej randomiserat 
urval/ 
Statistisk analys. 

Fler sjuksköterske- 
interventioner och 
aktiviteter i 
elektronisk 
omvårdnadsdoku-
mentation. 
 

Medel 

Darmer et al. 
(2004) 

Kvantitativ 
Kontrollstudie. 
 
 

117 sjuksköterskor. Ej randomiserat urval 
Kontrollgrupp 
Frågeformulär/ 
Statistisk analys. 

Dokumentation ökar 
förståelsen för 
omvårdnadsprocess. 
Utbildning har 
positiv effekt på 
omvårdnadsdoku-
mentation. 
 

Medel 
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Författare/ 
År 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
 

Darmer et al. 
(2006) 

Kvantitativ 
Observationsstudie. 
 
 

600 sjuksköterskor. Randomiserat urval 
Speciellt framtaget 
instrument för 
granskning/ 
Statistisk analys. 

Sjuksköterskans 
medvetenhet om 
omvårdnadsprocesse
n ökade. Patientstatus 
information ökade. 
 

Medel 

Ehrenberg et al. 
(1996) 

Kvantitativ 
Observationsstudie. 
 
 

513 sjuksköterskor. Ej randomiserat urval 
Frågeformulär 
Fokusgrupper/ 
Statistisk analys. 

Strukturerad 
dokumentation 
skapar förändring och 
utveckling av 
omvårdnads 
dokumentationen. 
 

Medel 

Kärkkäinen  & 
Eriksson (2005) 

Kvantitativ 
Kontrollstudie. 
 
 

137 sjuksköterskor. Kontrollgrupp 
Ej randomiserat urval 
Frågeformulär/ 
Statistisk analys. 

Helhetssynen på 
patienten ökade vid 
strukturerad 
omvårdnadsdokumen
tation. 
 

Hög 

Lee (2005) Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
 

738 sjuksköterskor. Frågeformulär/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Sjuksköterskor var 
bekymrad angående 
att de inte alltid fanns 
tillgång till datorer. 
Oförmåga att 
individualisera 
patient omvårdnaden. 
 

Medel 

Lee & Chang 
(2004) 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
 

19 sjuksköterskor. Frågeformulär/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Det är tids sparande 
att göra omvårdnads-
planer efter omvård-
nadsprocessen.  
 

Medel 

Moody et al. 
(2004) 

Kvantitativ 
Observationsstudie. 
 
 

100 
sjuksköterskor. 

Ej randomiserat urval 
Frågeformulär/ 
Statistisk analys. 

Elektronisk 
omvårdnads 
dokumentation 
förbättrade 
dokumentations 
kvaliteten. 
 

Medel 

Sahlstedt et al. 
(1997) 

Kvantitativ 
Observationsstudie. 

323 
patientjournaler. 

Ej randomiserat urval 
Intervjuer/ 
Statistisk analys. 

Införandet av 
strukturerad elektron-
isk dokumentation 
ger positiva effekter 
på omvårdnads-
kvaliteten. In-
formation om 
patienten blir mer 
lättöverskådligt och 
kortfattat. 
 

Medel 

Smith et al. 
(2005) 

Kvantitativ 
Kontrollstudie. 
 
 

134 sjuksköterskor. Ej randomiserat urval 
Frågeformulär/ 
Statistisk analys. 

Attityd till 
elektronisk 
omvårdnads 
dokumentation 
påverkad negativt 
efter implementation. 
 

Medel 
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Författare/ 
År 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
 

Turpin (2005) Systematisk 
litteraturöversikt. 

Ej känt. Strukturerad 
litteraturöversikt i 
databaser/ 
Analysmetod ej 
angivet. 
 
 

Elektronisk doku-
mentation har 
medfört bättre 
kommunikation 
mellan vårdpersonal. 
 

Låg 

 


