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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Patienter som vårdas inom intensivvården befinner sig ofta i en situation som präglas av 

snabba fysiologiska förändringar där patientens vitala funktioner kontinuerligt måste övervakas och 

registreras. I intensivvårdens komplexa miljö utgör dokumentationen en viktig del för att upprätthålla 

en hög patientsäkerhet. Syfte: Att undersöka intensivvårdssjuksköterskors uppfattning om 

dokumentation. Metod: En empirisk deskriptiv studie har genomförts. Fokusgruppintervjuer 

användes för att inhämta data. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 

Intensivvårdssjuksköterskor anser att dokumentationen fyller en viktig funktion för patientsäkerhet, 

som informationskälla samt för den egna professionen. Förutsättningar för dokumentationen kunde 

härledas till tid och organisation, datasystemens för- och nackdelar samt den kulturella påverkan 

som fanns på arbetsplatsen. Slutsats: Dokumentationen i omvårdnadsjournalen upplevs ofta som 

bristfällig. Studiens resultat att visat på ett flertal orsaker till detta; avsaknaden av funktionella 

datasystem, oklara riktlinjer samt ett lågt engagemang hos intensivvårdssjuksköterskor. Klinisk 

betydelse: Resultatet kan öka intensivvårdssjuksköterskor förståelse för dokumentationens 

betydelse. De förbättringsförslag som framkommer i studien kan användas för att utveckla 

dokumentationen inom intensivvården.  

 

Nyckelord: intensivvårdssjuksköterskor, omvårdnadsdokumentation, uppfattning, patientsäkerhet, 

datasystem 

  



 

ABSTRACT 

 

Background: Patients cared for in an intensive care unit often find themselves in a situation of rapid 

physiological changes where the patient´s vital signs must be continuously monitored and registered. 

In the complex environment of the intensive care units documentation is an important part of 

maintaining a high level of patient safety. Objective: To examine the intensive care nurse's views of 

documentation. Method: A descriptive empirical study has been conducted. Focus group interviews 

were used to collect data and the material was analysed by a qualitative content analysis. Results: 

Intensive care nurses consider documentation to play an important role for patient safety, as a source 

of information and for their own profession. They believe that the documentation is affected by time 

and organization, computer systems and the culture of the workplace. Conclusion: Documentation 

in the nursing records is often viewed as inadequate. Result of the study revealed a number of 

reasons for this; lack of functional computer systems, unclear guidelines and a low engagement of 

the intensive care nurses. Clinical significance: The result could increase intensive care nurses 

understanding of the importance of documentation. The suggestions for improvement that emerge 

from this study can be used to develop documentation within intensive care.  

 

Keywords: intensive care nurses, nursing documentation, views, patient safety, computer systems 
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INLEDNING 

 

Att dokumentera omvårdnad är ett av de många moment som ingår i 

intensivvårdssjuksköterskans ansvarsområde. Sjukvården idag präglas av allt sjukare 

och mer vårdkrävande patienter samt av teknologiskt mer komplexa åtgärder. Det är 

även många olika vårdgivare som ska samarbeta kring patienten. 

Omvårdnadsdokumentationen utgör en betydande faktor för patientsäkerheten och 

påverkar slutresultatet av den vård patienten erhåller. Författarna har i sina första möten 

med intensivvården upplevt att åsikterna kring och tankarna om hur dokumentationen 

ska utföras varierar. Vår upplevelse är att dokumentation, på de olika 

intensivvårdsavdelningar vi besökt, utförs på olika sätt. För vem dokumenterar 

intensivvårdssjuksköterskan och vad ska hen dokumentera?  
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BAKGRUND 

Intensivvård 

Dagens intensivvård består av diagnostik, monitorering samt vård och behandling av 

patienter med potentiell reversibel svikt i en eller flera organsystem. Intensivvården 

karaktäriseras av högteknologisk och specialiserad vård som bedrivs dygnet runt alla 

dagar i veckan. Detta i sin tur kräver välutbildad personal med specialistkompetens 

inom intensivvård och ett multidisciplinärt samarbete kring patienten (Rubertsson & 

Larsson, 2012).  

 

Patienter som vårdas inom intensivvården befinner sig ofta i en situation som präglas 

av snabba fysiologiska förändringar där patientens vitala funktioner kontinuerligt måste 

övervakas och registreras (Stubberud, 2009). Intensivvårdssjuksköterskans ansvar är att 

bedöma, analysera, planera, utföra och utvärdera vården av akut och kroniskt sjuka 

patienter i alla åldrar. Denna funktion kan delas in i två delar: direkt patientinriktat 

arbete och indirekt patientinriktat arbete där den sistnämnda delen infattar 

dokumentation, undervisning, forskning, och arbetsledning (a.a.). 

Intensivvårdssjuksköterskan har även ett ansvar att samverka mellan olika yrkesgrupper 

och vårdteam för att patienten ska få bästa möjliga omhändertagande genom hela 

vårdförloppet (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

 

Dokumentation 

Dokumentation (2012) beskrivs i Svenska akademiens ordlista som sammanställning 

och tillhandahållande av information. I hälso- och sjukvården sammanställs och 

tillhandahålls information i patientjournalen. Nymark (2010) definierar denna som; 

”patientjournalen består alltså av de uppgifter om patienten som behövs i och för 

vården av honom eller henne” (s. 49). Den som innehar en legitimation inom hälso-och 

sjukvården är skyldig att föra patientjournal. Denna journal ligger till grund för en god 

och säker vård. Journalen är även ett underlag för utvärdering och revidering av de 

insatser som utförs. Då avvikelser inträffar ska det i efterhand gå att följa vårdprocessen 

och analysera varför en händelse inträffat (SFS 2008: 355; SOSFS 2008:14).  
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I Sverige idag används vanligtvis elektroniska datasystem för journalföring. 

I patientjournalen har journalföraren möjlighet att skriva i fri text, vanligtvis utifrån 

förbestämda sökord såsom smärta eller andning. Patientjournalen är en 

tvärprofessionell journal tillgänglig för olika kategorier av vårdpersonal 

(sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster m.fl.) och följer patienten vidare i vårdkedjan 

(Björvell, 2011).  

 

Inom intensivvården används också en övervakningsjournal för att kontinuerligt 

registrera mätvärden och vitalparametrar. Här kan även intensivvårdssjuksköterskan 

och annan vårdpersonal registrera åtgärder som exempelvis vändningar och munvård. 

Vid vår rundringning till de sju universitetssjukhusen i Sverige framkom det att cirka 

två tredjedelar av intensivvårdsavdelningarna använder sig av övervakningsjournal i 

pappersformat medan resterande har övervakningsjournalen i elektroniskt format. De 

intensivvårdssjuksköterskor, som intervjuas i denna studie, arbetar på en avdelning där 

övervakningsjournalen är i elektroniskt format. Denna finns endast tillgänglig inom 

intensivvården och informationen följer inte patienten vidare i vårdkedjan annat än i 

utskrivet, sammanställt format. 

 

Fortsättningsvis kommer patientjournalen att benämnas omvårdnadsjournal och den 

elektroniska övervakningsjournalen benämnas övervakningsjournal. 

 

Omvårdnadsdokumentation  

Omvårdnadsdokumentationen är den legitimerade sjuksköterskans ansvar och den 

beskriver, utifrån patientens individuella behov, hur omvårdnaden planeras, genomförs 

och vad resultatet blev. Omvårdnadsdokumentationen (fortsättningsvis benämnt 

dokumentation) innehåller en objektiv del, vilken inkluderar mätvärden och 

observationer, samt en subjektiv del. I den subjektiva delen beskriver sjuksköterskan 

patientens upplevelser och känslor och lägger en grund för det direkt patientnära 

vårdarbetet som vårdpersonalen utför (Taylor, 2003). Denna grund, om väl genomförd, 

förbättrar resultatet av den vård patienten erhåller (Jefferies et al, 2010; Taylor, 2003).  

 

Patienter som vårdas inom intensivvården kan vara både djupt sederade och intuberade. 

I de fall där patienten inte har möjlighet att uttrycka sig verbalt får dokumentationen en 
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viktig roll för att patienten ska erhålla en god och säker vård med kontinuitet 

(Ehrenberg & Ehnfors, 2001). Dokumentationen kan även konkret visa på det arbete 

sjuksköterskan faktiskt utfört, hens bidrag till patientens vård och resultatet av denna 

(Kärkkäinen & Eriksson, 2005; Pasek, Lefcakis, O'Malley, Licata & Jackson, 2009; 

Philpin, 2006).  

 

Likväl som det finns fördelar med en väl genomförd dokumentation finns det risker till 

följd av en bristande sådan. En risk med bristande dokumentation är att vårdgivare 

istället förlitar sig på verbal kommunikation. Information riskeras då tappas bort på 

vägen eftersom ett verbalt informationsöverförande sällan är komplett (Taylor, 2003). 

Muntlig rapportering innehåller ofta subjektiva värderingar och osaklig information där 

den som ger rapporten styr över vilken information mottagaren erhåller (Björvell, 

2011). Ytterligare en aspekt på bristande dokumentation är att sjuksköterskor i Sverige 

ofta dokumenterar retrospektivt i slutet av sina arbetspass. Sjuksköterskor bör istället 

dokumentera kontinuerligt i samband med att händelser inträffar. Detta för att hen då 

har en klarare bild i samband med att något sker men också för att risken att glömma 

bort vad som hänt är stor då nya efterföljande händelser uppkommer (Björvell, 

Wredling & Thorell-Ekstrand, 2003; Jefferies et al, 2010).  

 

Patientsäkerhet 

Personal inom hälso- och sjukvården är skyldiga att bidra till att en hög patientsäkerhet 

upprätthålls (SFS 2010:659). För att förbättra patientsäkerheten måste en ökad 

förståelse finnas för hur olika aktiviteter och funktioner samverkar inom en verksamhet. 

Risker för patientsäkerheten är brister i system, rutiner och organisation samt bristande 

kommunikation mellan individer, vårdlag och enheter. För att minimera risker måste 

därför rutiner och arbetssätt utformas så att eventuella fel omöjliggörs (Socialstyrelsen, 

2009).  

 

Bristande kommunikation, informationsöverföring och samverkan ligger bakom många 

av de lex-maria anmälningar som inkommer till Socialstyrelsen (1166 stycken mellan 

2000-2006). Troligtvis inträffar det årligen fler händelser där bristande kommunikation 

och information har orsakat skada eller fördröjt behandling hos patienter 

(Socialstyrelsen, 2008). När kommunikationen mellan sjukvårdspersonal brister 
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riskeras patientsäkerheten av flera olika anledningar; avsaknaden av kritisk 

information, feltolkningar av information samt förbiseende av förändringar i patientens 

status. Bristande kommunikation kan leda till situationer där medicinska misstag 

uppstår och patienten kommer till skada (O’Daniel & Rosenstein, 2008). 

Kommunikation sker inte enbart i verbal form. I intensivvårdens komplexa miljö utgör 

dokumentation en viktig del för att säkerställa kontinuitet samt att korrekt information 

överförs mellan vårdpersonal. Om inte väsentlig information finns tillgänglig för alla 

vårdgivare äventyras således patientsäkerheten (Jefferies, Johnson & Nicholls, 2012; 

Philpin, 2006). 

 

Kultur 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet kultur men Bellot (2011) menar att 

grunden för att förstå kulturen inom en organisation fungerar är först och främst att 

acceptera att den existerar. Kulturen inom en organisation är sällan fast i sin struktur, 

utan ramen för inom den verkar är ”luddig”.  Kulturen skapas inte heller utifrån utan 

uppkommer som en produkt av de erfarenheter de individer som bildar gruppen bär 

med sig. Således är kulturen inom en organisation unik, formbar och under kontinuerlig 

förändring (a.a) 

 

Stier (2009) beskriver att det är inom en grupp kulturen förmedlas, vidmakthålls och 

försvaras. De individer som på en arbetsplats tillsammans bildar en grupp beskrivs 

skapa en primärgrupp. I denna finns det alltid en både en uttalad och en outtalad 

maktstruktur där vem som utöver inflytande över vem tydligt kan ses. Ju större en 

grupp är desto svårare är det att få en entydig kommunikation mellan gruppens alla 

medlemmar. 

 

Den kultur som råder inom vården, vårdkulturen, härstammar från den tradition som 

förmedlas mellan individer och ger vården ett sammanhang. Denna vård kan, utifrån 

den kultur den baseras på, vara av god karaktär likväl som bristfällig. Vårdkulturen 

skapar grundläggande värden och sammanhang som influerar praxis av den vård som 

utförs gentemot patienter (Rytterström, 2011). 
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Sjuksköterskans upplevelser av dokumentation 

Sjuksköterskor som har planerat och dokumenterat omvårdnaden tillsammans med 

patienten har ofta en positiv inställning till dokumentation. Detta kan bero på att de har 

upplevt att deras roll som sjuksköterskor blivit mer synlig, patientsäkerheten har ökat 

och de känt en stolthet för sitt arbete (Jansson, Pilhammar & Forsberg, 2011; 

Kärkkärinen & Eriksson, 2005). Stevenson och Nilsson (2012) fann att sjuksköterskor 

upplevde att dokumentation främjar patientsäkerheten eftersom något som 

dokumenterats finns där för alltid och tillgängligt för alla.  

 

Flertalet sjuksköterskor upplever dock att dokumentationen dels tar tid från det direkta 

patientnära arbetet, dels leder till att deras arbetsbörda ökar (Björvell, Wredling & 

Thorell-Ekstrand, 2003; Taylor, 2003). De har även visat sig att sjuksköterskor 

upplever att den dokumentation de utför inte läses av andra sjuksköterskor eller andra 

yrkeskategorier inom vården. Det arbete som läggs ner på att dokumentera känns då 

onödigt (Kossman & Scheidenhelm, 2008). Även Taylor (2003) menar att 

sjuksköterskor ofta upplever att deras dokumentation inte kommer till nytta, vilket 

skulle kunna vara en orsak till de negativa attityder många sjuksköterskor har till 

dokumentation.  

 

Många sjuksköterskor upplever att de datasystem som finns tillgängliga för 

dokumentation idag inte är utformade med omvårdnaden i fokus. Detta försvårar 

sjuksköterskans möjlighet att dokumentera på ett adekvat sätt vilket också kan vara en 

bidragande orsak till att sjuksköterskor har en negativ inställning till dokumentation. 

Det har även visat sig att sjuksköterskor föredrar att inhämta information kring 

patienten och dennes status via en muntlig rapport istället för att inhämta informationen 

i omvårdnadsjournalen (Stevenson & Nilsson, 2012; Stevenson, Nilsson, Petersson & 

Johansson, 2010). 
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PROBLEMFORMULERING 

 

Tidigare forskning visar på vikten av en väl genomförd dokumentation i 

omvårdnadsjournalen. Dokumentationen ökar patientsäkerheten och säkerställer 

kvaliteten av den vård patienten erhåller. Åsikter om och inställningen till 

dokumentation varierar bland sjuksköterskor. De föredrar att hämta information kring 

patienten via muntliga rapporter och upplever att de datasystem som finns tillgängliga 

idag inte är utformade med omvårdnaden i fokus.  

 

Inom intensivvården vårdas de svårast sjuka patienterna som ofta inte kan föra sin egen 

talan och vars tillstånd kan förändras snabbt. Detta medför höga krav på 

intensivvårdssjuksköterskans dokumentation. Det finns dock begränsat med forskning 

kring vilken roll dokumentationen spelar på en intensivvårdsavdelning. Vi vill med 

denna studie undersöka intensivvårdssjuksköterskans tankar och åsikter kring 

dokumentation. 

 

SYFTE 

 

Att undersöka intensivvårdssjuksköterskors uppfattning om dokumentation. 
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METOD 

Design 

En empirisk deskriptiv studie kommer att genomföras (Polit & Beck, 2012). Då 

denna studie ämnar undersöka intensivvårdssjuksköterskors uppfattning om 

dokumentation kommer materialet att samlas in med hjälp av fokusgruppsintervjuer 

(Wibeck, 2010). En kvalitativ innehållsanalys planeras med inspiration av Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2008).  

 

Urval 

Denna studie kommer att använda sig av ett strategiskt urval (Polit & Beck, 2012). 

Inklusionskriterier för att ingå i studien kommer vara att deltagarna innehar en 

legitimation som sjuksköterska samt en specialistutbildning inom intensivvård och 

vara yrkesverksamma inom intensivvården. 

 

Datainsamlingsmetod 

Två fokusgruppsintervjuer kommer att genomföras vid två olika datum under en 

tvåveckorsperiod på en intensivvårdsavdelning i Mellansverige. De 

intensivvårdssjuksköterskor som arbetar under en specifik dag kommer att tillfrågas 

cirka en vecka innan per e-post om deltagande (bilaga 1). De datum som väljs ut till 

fokusgruppsintervjuerna görs så av schematekniska skäl, det vill säga dagar då 

arbetsgruppen inte är upptagen med möten eller liknande. Varje fokusgrupp planeras 

bestå av fyra till sex deltagare. 

 

Strukturerade fokusgruppsintervjuer kommer att genomföras i anslutning till 

deltagarnas arbetsplats, under arbetstid och i en för ändamålet passande lokal. Detta 

för att skapa en kontext där deltagarna känner sig välbekanta vilket inbjuder till en 

diskussion kring ämnet (Halkier, 2010, Wibeck, 2010). Intervjuerna ska spelas in på 

två inspelningsenheter och en av författarna agerar moderator medan den andra för 

anteckningar. Intervjuguiden som författarna ämnar använda utarbetades utifrån 

Kruger och Casey (2009) (bilaga 2). Deltagarna får inledningsvis presentera sig och 
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därefter ställs en öppningsfråga för att få deltagarna att börja reflektera kring ämnet. 

En transaktionsfråga med syfte att få deltagarna att fundera angående sina 

erfarenheter kring ämnet följer och efter detta ställs tre nyckelfrågor utifrån studiens 

syfte. Till dessa nyckelfrågor finns även tre insticksfrågor som, vid behov, kan föra 

diskussionen framåt. Fokusgruppsintervjun avslutas sedan med en slutfråga där 

deltagarna ges möjlighet att reflektera över det som diskuterats samt lyfta vad de 

anser vara de viktigaste aspekterna (a.a.). Fokusgruppsintervjuerna planeras pågå 

under ca 45 minuter. 

 

Dataanalys 

Materialet kommer att transkriberas ordagrant av en författare och läsas igenom 

flertalet gånger av båda författarna. Därefter delas materialet in i domäner utifrån den 

för syftet utarbetade intervjuguiden (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

Författarna kommer att följa Kruger och Caseys (2009) guide för analys av 

fokusgruppsintervjuer. Detta är en strukturerad process där varje meningsenhet 

granskas för att se om den är användbar samt om intervjufrågan besvaras.  

 

Därefter kommer meningsenheterna att granskas var för sig och kondenseras. Detta i 

syfte att göra texten mer lätthanterlig utan att den förlorar sitt innehåll. Efter 

kondenseringen kodas meningsenheterna (se exempel nedan). Koderna jämförs 

därefter med avseende på likheter och skillnader och kommer att sorteras in i 

underkategorier och kategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

 

Nedan följer ett exempel på kondensering och kodning med inspiration av Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008). 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Jag upplever också 

att dom här IT-

systemen som är 

framtagna, inte efter 

våra behov, utan att 

vi hela tiden 

försöker anpassa in 

våran verklighet i 

IT-systemen.” 

IT-systemen är 

inte framtagna 

efter våra behov 

och vi anpassar 

verkligheten efter 

systemen. 

IT-systemen är 

inte framtagna 

utifrån de behov 

som finns. 

Datasystem Förutsättningar 
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Två fokusgrupper genomfördes med fyra deltagare i varje grupp. Deltagarna hade 

yrkeserfarenhet som intensivvårdssjuksköterskor från sex månader upp till 16 år. Båda 

intervjuerna pågick i cirka 35 minuter. En av deltagarna i vardera fokusgrupp var 

ansvarig för dokumentationsutvecklingen på avdelningen.  

 

ETISKA ASPEKTER 

 

Godkännande erhölls från berörd verksamhetschef samt från deltagarna i studien. 

Flertalet aspekter rörande genomförandet av studien beaktades av författarna (Olsson & 

Sörensen, 2011; Bryman, 2011). 

 

Information: Deltagarna fick, innan intervjuerna genomfördes, både skriftlig och 

muntlig information kring studien och dess syfte, vad deras medverkan innebär och 

vilken nytta studien kan tänkas frambringa.  

 

Samtycke: Deltagarna informerades även om att deras deltagande är helt frivilligt och 

att de, utan att behöva ange anledning, kan avbryta sin medverkan i studien. 

 

Konfidentialitet: Alla uppgifter rörande deltagarna behandlades på ett sätt som innebär 

största möjliga konfidentialitet. 

 

Nyttjande: Den information som insamlats kommer enbart användas till denna studie 

och kommer inte användas i något annat syfte. Materialet kommer att förstöras efter 

studien avslutats.  
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RESULTAT 

 

 

Deltagarna i de båda grupperna var överens om att dokumentation inom intensivvården 

var något de utförde dagligen. De framkom tre tydliga mönster kring hur 

intensivvårdssjuksköterskors dokumenterar. Dessa var kontinuerlig dokumentation, 

dokumentation som sker vid förändringar och den sammanfattande dokumentationen.  

Den kontinuerliga dokumentationen innebar att deltagarna hela tiden registrerade de 

åtgärder de utfört, detta skedde först och främst i övervakningsjournalen. Vid 

förändringar hos patienten använde sig deltagarna istället främst av 

omvårdnadsjournalen och de ansåg att om inget fanns dokumenterat utgick de ifrån att 

patientens status var oförändrat. De flesta deltagarna var överens om att i slutet av 

arbetspasset bör de åtgärder som utförts, samt eventuella förändringar i patientens 

status sammanfattas i omvårdnadsjournalen. 

 

Nedan presenteras hur intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar om dokumentation 

har indelats i två huvudkategorier, var och en med tre underkategorier: 
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Funktioner 

Flera av deltagarna beskrev att anledningen till att de dokumenterar är att visa vilka 

åtgärder som utförts, utvärdera dessa och driva vården framåt.  

 

För patientsäkerhet 

Flertalet deltagare i fokusgrupperna nämnde patientsäkerheten som en av de viktigaste 

anledningarna till att de dokumenterar. En deltagare beskrev dokumentationen på 

följande sätt: 

 

”Det känns som att det är grunden för patientsäkerheten. Det är därför vi 

dokumenterar. Inte för oss själva utan för patienten” 

 

Deltagarna resonerade sinsemellan huruvida dokumentationen i omvårdnadsjournalen 

har något syfte då de kontinuerligt registrerar åtgärder i övervakningsjournalen. De 

kom dock fram till att utan dokumentation i omvårdnadsjournalen blir en 

sammanfattning vid utskrivning av patienten omöjlig att genomföra. Denna 

sammanfattning fyller sedan en funktion för patientsäkerheten vid överlämning av 

patienten till annan avdelning.  

 

En av riskerna för patientsäkerheten med att det finns mycket information i 

övervakningsjournalen som inte dokumenteras skriftligt i omvårdnadsjournalen är att 

informationen inte följer patienten vidare i vårdkedjan. Det blir då svårt för 

sjuksköterskan på vårdavdelningen att få en helhetsbild av patienten. En deltagare 

beskrev innehållet i övervakningsjournalen vid överlämning på följande sätt: 

 

”Vad är det egentligen vi lämnar över? Jo, det är siffror. Det är liksom vilka mediciner 

dom har fått, vad dom har kissat och så vilka blodgaser vi har tagit och hur dom har 

sett ut under det här dygnet. Men egentligen ingen omvårdnad alls och det är ju det 

som avdelningen behöver.” 

 

Deltagarna beskrev även att det fanns en osäkerhet gällande rutiner vad som ska 

rapporteras muntligt samt vad som ska dokumenteras skriftligt. De upplevde att de 

dokumenterade vissa saker skriftligt i syfte att göra det patientsäkert men att ibland 

förväntades det att denna information även skulle rapporteras muntligt till 
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nästkommande intensivvårdssjuksköterska. Osäkerhet kring rutinerna menade 

deltagarna utgjorde en risk för patientsäkerheten i och med att viktig information kunde 

missas. 

 

Som informationskälla 

Muntliga rapporter var praxis i den miljö där deltagarna arbetade. Dessa rapporter 

ansåg de gav så pass mycket information att de ibland ifrågasatte dokumentationens 

värde som informationskälla. Omvårdnadsjournalen användes som ett komplement för 

att inhämta information kring patienten. Den lästes av deltagarna om de hade tid och de 

beskrev att de kunde känna en osäkerhet när de öppnade omvårdnadsjournalen ifall 

informationen som stod där skulle vara användbar eller inte. En deltagare beskrev detta 

på följande sätt: 

 

”... det känns ibland… man inte riktigt är säker när man öppnar 

omvårdnadsdokumentation om den kommer ge mig någonting eller inte. (…) … ibland 

är det bara de här uppdateringarna av att trycken var si och så och då behöver jag inte 

öppna den…” 

 

Några av deltagarna tyckte dock att dokumentationen i omvårdnadsjournalen kunde ge 

en tydligare bild av en händelse: 

 

”… men jag kan känna att det är ganska skönt och veta när X då skriver att: 

blodtrycksfall under dagen, avhjälptes med… så att man liksom ser vad som hände, vad 

X gjort åt det…” 

 

Deltagarna ansåg att de kunde inhämta mycket information kring patienten i 

övervakningsjournalen. Samma information fanns ofta dokumenterad i 

omvårdnadsjournalen. Denna dubbeldokumentation upplevdes dock som svår att 

undvika då de arbetade i två datasystem. Deltagarna diskuterade även kring vad som 

bör stå under varje sökord i omvårdnadsjournalen. Vissa uppgifter som är specifika för 

intensivvården kanske inte är till någon nytta i omvårdnadsjournalen, exempelvis att 

ventilatorinställningarna har förändrats. Här beskrevs dock ett dilemma då det finns 

vissa intensivvårdsspecifika begrepp som eventuellt bör stå med, exempelvis att 

patienten är ventilatorbehandlad. Deltagarna menade att detta inte syns någonstans då 
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patienten väl lämnar intensivvårdsavdelningen om det inte är skrivet i 

omvårdnadsjournalen.  

 

En av deltagarna beskrev att patientens tillstånd kan förändras hastigt inom 

intensivvården och om läkaren dokumenterar dessa förändringar på ett utförligt sätt kan 

det vara svårt för intensivvårdssjuksköterskan att dokumentera utan att upprepa. En 

annan deltagare beskrev att hen ofta saknade beskrivningar kring varför och hur vissa 

åtgärder utförts eller inte, samt hur patienten upplevt situationen: 

 

“Vi beskriver aldrig hur vi gjorde på något sätt (…). Vi bara talar om att det inte gick 

idag, men vi talar inte om vad patienten uttryckte.”  

 

Deltagarna beskrev att de upplevde att andra professioner, framförallt läkare, läste 

omvårdnadsjournalen. Att olika professioner inom vårdteamet läste varandras journaler 

för att få en bild av patienten upplevdes som positivt. Deltagarna värdesatte att den 

information som de dokumenterat gynnade andra. En av deltagarna beskrev en metod 

för att förbättra omvårdnadsjournalens funktion som informationskälla: 

 

”… om man lägger mer fokus på att inhämta information via journalen då blir det 

naturligare att man skriver mer för då tänker man att personen efter ska gå in och 

hämta information genom att läsa (… ). Det tror jag är en sak som skulle driva 

dokumentationen framåt...” 

 

För den egna professionen 

Två olika aspekter framkom när deltagarna diskuterade dokumentationens nytta för den 

egna professionen. En deltagare uttryckte att dokumentationen gav 

intensivvårdssjuksköterskan möjlighet att visa vad hen utför och på så sätt tydliggöra 

den självständiga professionen:  

 

”… vi är faktiskt en egen profession som är duktiga på det vi gör och vi har våra 

omvårdnadsplaner...” 
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Några deltagare formulerade tankar kring att dokumentationen fyller ett syfte i händelse 

av ett tillbud. Dokumentationen blir då ett bevis att problemet uppmärksammats och att 

åtgärder utförts. En deltagare uttryckte följande: 

 

”Alla förändringar... om man inte har noterat, det går det ju inte att komma i efterhand 

och säga att: ´nämen det sa jag till henne´ eller ´det har jag sett´. Men det finns inte 

skrivet nånstans.” 

 

Förutsättningar 

Deltagarna beskrev att det fanns både yttre och inre faktorer som påverkade 

dokumentationen. 

 

Tid och organisation 

Några av deltagarna beskrev att tiden under ett arbetspass inte alltid räckte till för att 

sitta ner och dokumentera. En annan aspekt som framkom var att dokumentationen 

upplevdes ta tid från det faktiska patientarbetet. Den ena fokusgruppen konstaterade att 

det fanns en organisatorisk aspekt på dokumentation, då beslut om dess innehåll 

fattades högt upp i sjukhushierarkin. Dessa beslut uppfattades vara ekonomiskt 

relaterade och därav inte anpassade efter intensivvårdens behov vilket upplevdes 

frustrerande. En deltagare beskrev det som: 

 

”... beslut som är så högt upp i hierarkin så vi inte kan göra någonting åt dem... när vi 

får in en patient på IVA är det första vi ska göra bedöma fallrisk. Inte ABC längre… fel 

ordning kan man säga”.  

 

Datasystemens för- och nackdelar 

Deltagarna ansåg att det var problematiskt att arbeta i två datasystem. De datasystem 

som idag finns tillgängliga på intensivvårdsavdelningen upplevdes inte vara anpassade 

efter deras verklighet och behov. Detta påverkade patientsäkerheten negativt och ledde 

till dubbeldokumentation:   

 

”… och då dubbeldokumenterar vi, det är liksom en av de saker vi gör, därför för att vi 

hittar inget bättre sätt med de här systemen.” 
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En önskan framkom om att arbeta i endast ett system, alternativt att de två systemen 

skulle integreras med varandra. Exempelvis skulle deltagarna vilja kunna klicka på ett 

värde i övervakningsjournalen och där kunna se journaltexten i syfte att kunna få en 

lättöverskådlig bild av patienten. De önskade även att vissa av de värden som 

registrerades i övervakningsjournalen skulle överföras automatiskt till 

omvårdnadsjournalen.  

 

Intensivvården beskrevs som en miljö som präglas av snabba förändringar. I båda 

grupperna framkom en önskan att snabbt kunna få en bra översikt av patientens 

situation. Till en viss utsträckning tyckte de att övervakningsjournalen gav dem 

möjlighet till detta men de önskade en översikt som sträckte sig längre tillbaka i tiden. 

De menade att inte heller omvårdnadsjournalen var utformad för att ge en snabb 

överblick av patienten. Exempelvis så blir varje uppdatering som dokumenteras ett nytt 

dokument. Denna mängd dokument ledde till att väsentlig information lätt kunde 

missas.  

 

I båda grupperna framkom en önskan om en gemensam journalanteckning för alla 

professioner. Här skulle anteckningar från de olika professionerna sammanföras och ett 

aktuellt, uppdaterat status av patienten skulle vara det första som kom upp då patientens 

journal öppnades. En gemensam journalanteckning skulle göra journalen mer 

lättöverskådlig och leda till mindre dubbeldokumentation. Den ena gruppen lyfte fram 

att intensivvårdssjuksköterskorna borde skriva en veckoanteckning, likt läkarnas, där 

ett sammansatt status med fokus på omvårdnaden kring patienten framkom.  

 

Kulturens påverkan 

Den kultur som råder på en intensivvårdsavdelning påverkar dokumentationen. Flera 

deltagare menade att det finns en osäkerhet kring dokumentationen, både gällande 

utförande och innehåll. Den ena deltagargruppen beskrev att det fanns ett motstånd och 

ett ointresse mot utveckling av dokumentationen. Detta motstånd och ointresse trodde 

deltagarna baserades på okunskap om och oförståelse för dokumentationens betydelse. 

Båda grupperna konstaterade att intensivvårdssjuksköterskor gör olika av flera 

anledningar; dels så har de som utför dokumentationen olika arbetslivserfarenheter, 

dels så existerar en differentierad syn på vad som är viktigt att dokumentera. Deltagarna 
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konstaterade att dokumentationen var något som diskuterades för lite och att tydligare 

mallar och klarare riktlinjer önskades för både utförande och innehåll. Hur 

arbetsplatsens kultur påverkar dokumentationen sammanfattades såhär: 

 

”… jag ramlar in i den kulturen som finns på avdelningen, att man tar efter liksom… 

vad dom andra skriver, alltså sättet att skriva.” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Urvalet till denna studie var strategiskt. Alla intensivvårdssjuksköterskor som deltog i 

det dagliga vårdarbetet sågs som potentiella deltagare. Detta för att en diskussion 

baserad på olika erfarenheter förhoppningsvis skulle leda till ett varierat resultat. Båda 

fokusgrupperna innehöll fyra personer och detta kan ha inneburit att den dynamik som 

uppstår inte är tillräcklig för en givande diskussion (Halkier, 2010). Att rekrytera 

deltagarna till studien var komplicerat. Det kan tänkas att de som ställde upp gjorde det 

på grund av ett intresse för ämnet (de dokumentationsansvariga) eller att de själva 

genomfört likande forskningsprojekt (de nyutexaminerade). Detta kan eventuellt 

inneburit att variationer i uppfattningarna blivit färre än om gruppens sammanställning 

varit bredare. Att antalet fokusgrupper var två kan ha påverkat studiens 

generaliserbarhet men flera fokusgrupper behöver inte nödvändigtvis ge ett bättre 

empiriskt resultat (a.a.). Det två fokusgrupper som genomfördes gav ett fylligt material. 

 

Fokusgruppsintervjuerna ger forskarna ett tillfälle att få fram data på ett relativt 

lättillgängligt sätt. I kontrast till individuella intervjuer kan deltagarna själva ställa 

frågor till varandra och föra dialogen framåt. Detta ger forskarna möjlighet till en annan 

förståelse och nya perspektiv. På så sätt utmanas den förförståelse forskarna bär med 

sig in i projektet (Halkier, 2010). Ämnet som diskuterades bedömdes vara av känslig 

karaktär då det berörde deltagarnas yrkesutövning. Fokusgruppsintervjuer ger en 

möjlighet för deltagarna att känna sig mindre utsatta och på så sätt lättare kunna delge 

sina åsikter. En nackdel med fokusgruppsintervjuer är att de sociala mönster deltagarna 

tar med sig in i diskussionen kan påverka utgången av denna (Wibeck, 2010). 

 

I båda grupperna ingick en deltagare som vanligtvis var ansvarig för moment gällande 

avdelningens dokumentationsarbete. Detta kan ha påverkat de övriga deltagarna och 

vilka åsikter de framfört. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är att 

forskarna valde en strukturerad intervjuguide (Wibeck, 2010). Denna struktur har både 

för- och nackdelar. Fördelar för denna studie var att relevanta ämnesaspekter täcktes in 

och moderatorn kunde se till att alla kom till tals. Nackdelar kan ha varit att innehåll 

missats då deltagarna inte fick tala helt fritt kring ämnet samt att forskarnas 

förförståelse kan ha avspeglats i gruppen (a.a.).  
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Båda forskarna klev in i arbetet med en förförståelse och erfarenhet kring ämnet. Både 

genom att ha arbetat som allmänsjuksköterskor samt spenderat tid på olika 

intensivvårdsavdelningar som studenter. Då en kvalitativ studie genomförts kan inte 

resultatet vara opåverkat av forskaren. De är delaktiga i samspelet under intervjuerna 

och är ofrånkomligen medskapare till resultatet (Lundman-Hällgren & Graneheim, 

2008).  

 

För att stärka studiens giltighet och tillförlitlighet har all data gåtts igenom systematiskt 

på ett konsekvent och noggrant sätt. Forskarna har gemensamt tittat på alla citat från 

den transkriberade texten och hela tiden haft studiens syfte i åtanke. Tveksamma 

tolkningar lades åt sidan för att återigen analyseras utifrån olika tolkningsmöjligheter 

tills de kunde kategoriseras. Detta har lett till tydliga och följdriktiga kategorier 

(Lundman-Hällgren & Graneheim, 2008). Citat har presenterats i resultatet för att ge 

läsarna en möjlighet att bedöma giltigheten i tolkningarna. Studiens giltighet kan till 

viss del ifrågasättas då datamaterialet enbart analyserats av forskarna och ingen 

utomstående har validerat resultatet. Saknaden av denna validering behöver dock inte 

nödvändigtvis påverka giltigheten eftersom subjektiva tolkningar inte alltid stämmer 

överens med varandra (a.a). 

 

För att möjliggöra en bedömning för läsarna av studiens överförbarhet har en noggrann 

beskrivning av urvalsprocessen och analysarbete gjorts (Lundman-Hällgren & 

Graneheim, 2008). Överförbarheten av denna studie är begränsad då endast en liten 

grupp intensivvårdssjuksköterskor intervjuats som enbart representerar en arbetsplats.  
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors uppfattning om 

dokumentation. Detta är ett brett syfte och således har ett intressant och mångsidigt 

resultat framkommit. Intensivvårdssjuksköterskornas uppfattning belyser vilken 

funktion dokumentationen har, samt de förutsättningar de anser påverka 

dokumentationsarbetet. Dokumentationen kan ses på utifrån två aspekter; dels utifrån 

vad som ska dokumenteras, dels utifrån hur information inhämtas.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie beskrev en osäkerhet huruvida innehållet i 

omvårdnadsjournalen skulle ge en tydlig bild av patienten. De använde sig av muntliga 

rapporter i huvudsak och av omvårdnadsjournalen som ett komplement för 

informationsinhämtning. Flertalet tidigare studier har visat på att omvårdnadsjournalen 

som informationskälla är bristfällig (Stagger, Clark, Blaz & Kapsandoy, 2012; 

Jefferies, Johnson & Nicholls, 2012). I denna studie framkom flertalet möjliga 

anledningar till detta, bland annat: datasystem som inte är anpassade efter de behov 

som finns, oklara och otydliga riktlinjer samt den rådande kulturen på arbetsplatsen. 

 

De tre punkterna ovan är tätt sammanbundna och påverkar varandra. Användandet av 

flera datasystem där informationen inte följer med patienten vidare i vårdkedjan gjorde 

att intensivvårdssjuksköterskorna kände sig tvungna att både dubbeldokumentera och 

rapportera muntligt. Tidigare studier har visat att när information är svår att lokalisera 

och när flera olika datasystem används, anpassar sig sjuksköterskor och arbetar runt 

systemen för att säkerställa patientsäkerheten (Smith, Morris & Janke, 2011; Stevenson 

& Nilsson, 2012). Redan för tio år sedan påpekade Socialstyrelsen (2004) i sin 

verksamhetstillsyn att det förekom brister i kopplingen mellan olika system för 

journalföring vilket ansågs innebära stora risker för patientsäkerheten. Socialstyrelsen 

ansåg att det var av största vikt att vårdgivaren utformade rutiner för överföring av 

dokumentation och information mellan olika datajournalsystem (a.a). Dessa problem är 

fortfarande aktuella då det i denna studie tydligt framgår att 

intensivvårdssjuksköterskorna alltjämt efterfrågar tydliga rutiner och riktlinjer.  

 

Hur och vad sjuksköterskor dokumenterar i omvårdnadsjournalen påverkas även av den 

kultur som råder på arbetsplatsen (Stagger et al., 2012). Intensivvårdssjuksköterskorna i 
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denna studie uttryckte ett behov av att diskutera dokumentationen och utförandet av 

denna. Det framkom även tydligt att intensivvårdssjuksköterskor influerar varandra och 

man tar lätt efter rådande kultur. Ett visst motstånd och ointresse för dokumentation 

bland intensivvårdssjuksköterskor beskrevs. Detta stämmer överens med tidigare 

presenterad forskning som beskriver sjuksköterskors negativa attityder till 

dokumentation (Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand, 2003; Kärkkäinen, Bondas & 

Eriksson, 2005; Taylor, 2003). Urquhart, Currell, Grant och Hardiker (2009) visar att 

flertalet forskare har identifierat att det ofta saknas engagemang hos sjuksköterskorna 

att vara med och utveckla dokumentationen. De föreslår dock att problemet ligger 

djupare, i sjuksköterskans förståelse för sitt yrkesutövande. Definitionen av vad 

omvårdad egentligen är och innebär är inte helt tydligt och därför blir dokumentation 

av omvårdnad svår att genomföra (a.a.).  

 

I denna studie framkom en frustration över att beslut som fattas högt upp i 

sjukhushierarkin påverkar intensivvårdssjuksköterskornas dokumentation. Dessa beslut 

upplevdes inte vara anpassade efter intensivvården utan kopplade till ekonomi. 

Stevensson och Nilsson (2012) fann att sjuksköterskor upplevde det svårt att vara med 

och påverka då beslut just fattades långt ifrån dem. De upplevde även att beslutsfattarna 

inte förstod hur problematiskt deras verklighet kunde vara och att ingen tillfrågade dem 

om hur dokumentationen skulle kunna utvecklas. Kärkkäinen et al. (2005) menar att det 

finns en fara med att sjuksköterskornas dokumentation påverkas av ekonomiska beslut 

eftersom den då riskerar att bli en mekanisk process som inte speglar patientens behov.  

 

Omvårdnadsdokumentation är ett område som, trots sina brister, upplevdes fylla flera 

viktiga funktioner. I denna studie ansågs patientsäkerheten vara en av de viktigaste 

anledningarna till att intensivvårdssjuksköterskorna dokumenterar. I resultatet framkom 

att intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att dokumentationen kunde ge en tydligare bild 

av en händelse. Detta var till hjälp i det dagliga arbetet men fyllde också en funktion i 

händelse av ett tillbud. Då kan dokumentationen visa att problemet uppmärksammats 

innan skadan skett och åtgärder förhoppningsvis vidtagits. Patientdatalag (SFS; 

2008:355) anger att dokumentationens huvudsyfte är att säkerställa patientsäkerheten 

och att om en avvikande händelse inträffar ska dokumentationen kunna användas i 

utredningssyfte. Lagen säger även att informationshantering inom hälso- och 

sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerheten samt vård av 
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god kvalitet. Kärkkäinen et al. (2005) menar att en säker vård, förmedlandet av en sann 

helhetsbild av patienten samt en försäkring om att korrekt information överförs mellan 

vårdgivare, baseras på en väl genomförd dokumentation. 

 

Att dokumentera omvårdnad gav även intensivvårdssjuksköterskorna möjlighet att lyfta 

fram det faktiska arbete de utför och fastställa den egna professionens värde. Det 

stämmer överens med vad Philpin (2006) beskriver som menar att dokumentation 

synliggör sjuksköterskans arbete och bekräftar hens betydelse. 

Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie upplevde att det de dokumenterade lästes 

och värdesattes av andra vårdprofessioner. Detta resultat står i kontrast med vad 

Jefferies, Johnson, Nicholls och Langdon (2012) samt Kossman och Scheidenhelm 

(2008) såg i sina studier, där sjuksköterskor upplevde att deras dokumentation inte var 

till nytta. En möjlig förklaring till att intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie 

upplever att deras dokumentation värdesätts är att det inom intensivvården arbetas 

tvärprofessionellt i ett team kring patienten. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna kom med flera förslag hur dokumentationen kan 

förbättras. Den gemensamma nämnaren i dessa var att den information som inhämtas 

ska vara lättillgänglig och överskådlig, gärna i en sammanhållen journal där flera 

professioner skriver och patientens status alltid är aktuellt. Flertalet forskare har tidigare 

beskrivit att sjuksköterskor bör var med i utvecklandet av de datasystem som används i 

vården för att systemen på så sätt ska kunna möta deras behov (Noah, 2011; Moody, 

Sclocumb, Berg & Jackson, 2004; Urquhart et al 2009; Smith et al 2011). 
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Slutsats 

 

Att dokumentera omvårdnad är ett ständigt återkommande moment i en 

intensivvårdssjuksköterskas arbetsdag. Intensivvårdssjuksköterskorna anser att 

dokumentationens viktigaste uppgift är att säkerställa patientsäkerheten. Dock upplevs 

dokumentationen i omvårdnadsjournalen ofta som bristfällig. Studiens resultat har visat 

på ett flertal orsaker till detta; avsaknad av funktionella datasystem, oklara riktlinjer 

samt ett lågt engagemang hos intensivvårdssjuksköterskor.  

 

Klinisk betydelse 

Denna studies resultat har identifierat vilken funktion intensivvårdssjuksköterskorna 

anser att dokumentationen har inom intensivvården samt ett flertal orsaker till att 

dokumentationen i omvårdnadsjournalen upplevs som bristfällig. Om dessa brister 

åtgärdas kan troligtvis det dagliga arbetet för intensivvårdssjuksköterskor underlättas 

och patientsäkerheten öka. Förhoppningsvis kan även resultatet leda till en ökad 

förståelse hos intensivvårdssjuksköterskor kring dokumentationens betydelse, 

framförallt för patientsäkerheten men även för den egna professionens utveckling. 

Resultatet understryker även vikten av att intensivvårdssjuksköterskorna bör vara med i 

utformandet av de datasystemen som används så de anpassas med omvårdnaden i 

fokus. Studiens resultat visar att intensivvårdssjuksköterskor efterfrågar tydligare 

riktlinjer och mallar gällande dokumentationens innehåll och utförande. 

 

Förslag på vidare forskning 

Då denna studie undersökte intensivvårdssjukskörskors uppfattning på endast en 

intensivvårdsavdelning vore det av intresse att undersöka en större population. Vidare 

vore det intressant att forska kring hur datasystemen påverkar 

intensivvårdssjuksköterskors arbete samt vilka strategier de använder sig av för att 

förstärka patientsäkerheten.  
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BILAGA 1 

 

 
 

Deltagarinformation  
 

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

intensivvård vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att 

genomföra ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 

högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Dokumentera mera?!-Intensivvårdssjuksköterskor 

uppfattning om dokumentation. Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en 

fokusgruppstudie angående din uppfattning kring omvårdnadsdokumentation. 

En fokusgruppstudie innebär att du, tillsammans med cirka fyra andra 

intensivvårdssjuksköterskor, sitter i ett avskilt rum och diskuterar kring deltagarnas 

uppfattning om omvårdnadsdokumentation. Samtalet leds av en moderator samt en 

observatör. Samtalet kommer att spelas in och observatören kommer att göra 

anteckningar.  
 

Intervjun tar ca 45 minuter att genomföra. Dina svar kommer att behandlas anonymt och 

redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. Deltagandet är 

frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. Om du 

väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer detta inte att påverka 

ditt framtida omhändertagande.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap kring 

intensivvårdssjuksköterskors uppfattning kring dokumentation och kan ses som ett led i 

förbättringsarbete mot en patientsäker vård samt kan bidra till ett förbättrat 

patientomhändertagande. 

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till 

oss (se nedan).  

 

Stockholm 2013-01-10 

 

 

Studentens namn: Lina Bergman                   Studentens namn: Martin Karlsson 

E-post libeivavt12@rkh.se                   E-post makaivavt12@rkh.se 

  

 

Handledare: - 

  



 

2 

BILAGA 2 

Intervjuguide 

Inledande frågor: 

Vad heter du och hur länge har du arbetat som intensivvårdssjuksköterska? 

Vad är det första du tänker på när jag säger omvårdnadsdokumentation? 

Kan ni beskriva vad & när ni dokumenterar under ett arbetspass? 

 

Nyckelfrågor: 

Beskriv hur du hämtar in information om patienten tillstånd? 

Hur upplever ni de dokumentationsverktyg som används idag?  

Vilken betydelse anser ni att omvårdnadsdokumentationen har för patientsäkerheten?   

 

Slutfråga: 

Om du gick till jobbet imorgon och under natten hade allting gällande 

omvårdnadsdokumentationen utformats efter dina tankar & idéer, hur skulle det då se 

ut?  

 

Insticksfrågor:  

Vilken roll spelar omvårdnadsdokumentationen som informationskälla? 

Vad ser ni för förbättringspotential gällande omvårdnadsdokumentationen? 

Vad ser ni för förbättringspotential gällande dokumentationsverktygen? 

 


