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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med studien var att undersöka vad som fanns dokumenterat i omvårdnadsstatus samt 

Nortonpoäng relaterat till trycksår på en njurmedicinsk avdelning. Studien gjordes genom att 

granska avidentifierade patientjournaler (n=50) från en njurmedicinsk avdelning i Sverige. 

Studien är empirisk kvantitativ av deskriptiv karaktär. Författarna granskade graden av 

dokumentation i omvårdnadsstatus med hjälp av granskningsschemat Cat-ch-ing. Sökord som 

granskades var kommunikation, kunskap, nutrition, elimination, aktivitet, sömn, psykosocialt, 

smärta/sinnesintryck, hud/vävnad, andning/cirkulation och välbefinnande. Även uppdaterat 

status och Nortonbedömning granskades. Inklusionskriterier för studien var att patienten 

skulle ha varit inneliggande i minst fyra dygn, varit inskriven vid den aktuella avdelningen 

samt tillhöra gruppen njurpatienter. I studien framkom att 76 procent av patienterna enligt 

journalerna var bedömda med Norton. Tio procent av patienterna var bedömda att ligga i 

riskzonen för att utveckla trycksår (Norton ≤20). I resultatet framgår att omvårdnadsstatus var 

komplett dokumenterat i två (fyra procent) av journalerna enligt den kvantitativa 

granskningen. 34 procent av journalerna var mycket bra dokumenterade enligt den kvalitativa 

granskningen. 

 

Nyckelord: dokumentation, trycksår, modifierad Nortonskala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of the study was to investigate what was documented in nursing status and Norton 

scale related to pressure ulcers for patients with kidney disease. The study was done by 

auditing 50 patient records (personal data had been removed) from a renal ward in Sweden. 

The study has an empirical quantitative descriptive design. The authors checked the degree of 

the documentation in nursing status by using the audit instrument Cat-ch-ing. Aspects that 

were checked were communication, knowledge, nutrition, elimination, activity, sleep, 

psychosocial, pain/mind, skin/tissue, respiration/circulation and well-being. Also updated 

status and the estimated Norton were checked. Inclusion criteria for the study were that the 

patient would have been registered in the current ward in at least four days and nights. The 

main result showed that 76 percent of the patients according to the patient records were 

assessed with Norton. Ten percent of the patients were assessed to be in the danger zone in 

order to develop pressure ulcers (Norton ≤20). The result shows that nursing status were 

complete documented in four percent of the patient records according to the quantitative audit. 

34 percent of the patient records were very good documented according to the qualitative 

audit. 

 

Keywords: documentation, pressure ulcer, Modified Norton scale.   
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Trycksår 

Trycksår är något vanligt förekommande både vid akut vård och vid mer långvarig vård (1). 

Trycksår uppstår då huden utsätts för tryck, skjuvning eller friktion under en längre tid då 

blodtillförseln till området minskar eller upphör helt. Om vävnaden inte får blod och inte 

tryckavlastas dör den och trycksår uppstår (2). Riskfaktorerna för att utveckla trycksår kan 

delas in i två kategorier – externa och interna. 

 

Externa faktorer är som nämndes tidigare då huden utsätts för tryck, skjuvning eller friktion. 

Av dessa är tryck den viktigaste faktorn (3). Tryck uppstår när skinn och annan vävnad 

trycker mot skelettet eller annan yta som t.ex. en säng eller stol (4). Lågt tryck mot huden 

orsakar vävnadsskador efter flera timmar om inte läge har ändrats eller avlastning för huden 

skett, medan högt tryck kan skapa vävnadsskador på bara några minuter (4). Skjuvning 

uppstår när vävnaden ”dras” i fel riktning. Det leder till att kapillärerna i huden mer eller 

mindre blir förstörda. Skjuvning är vanligast hos personer som t.ex. halvsitter länge i sängen 

och sakta glider neråt. Denna typ av trycksår kan orsaka fullhudsskada och den är ofta källan 

till sår lokaliserade på hälar och i sacrum (4). Friktion uppstår när skinnet – ofta på armbågar 

och fotknölar – gnids mot en annan yta. Denna yta kan exempelvis vara lakanet i sängen (4). 

   

De interna faktorerna är minskad blodtillförsel i vävnaden, minskad rörlighet, hög ålder, 

undernäring, inkontinens, om patienten är drabbad av andra sjukdomar, har genomgått någon 

operation eller är rökare (3, 4). Minskad rörlighet är – den av ovan beskrivna skäl – den 

viktigaste orsaken till uppkomsten av trycksår. För att undvika det bör kroppsläge ändras. Hur 

ofta skiljer sig dock beroende på patientens fysiska och psykiska tillstånd samt vilken typ av 

madrass eller dyna patienten använder (4). Ett sätt att undersöka om huden är frisk är att 

trycka lätt med ett finger på den. Huden ska då bli vit och när trycket släpps ska den snabbt få 

tillbaka sin normala färg. Om inte huden blir vit vid trycket eller om inte den normala färgen 

kommer tillbaka när trycket har släppt, betyder det att en kapillärskada har uppstått. Viktigt är 

då att vidta olika förebyggande åtgärder för att undvika att sår uppstår (4). 

 

Orsaken till trycksår skiljer sig dock från patient till patient beroende på deras psykiska 

tillstånd, fysiska aktivitet, rörlighet, födo-/vätskeintag, allmäntillstånd m.m. De områden på 
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kroppen som är mest utsatta för trycksår är där skelett ligger nära huden t.ex. sacrum, hälar, 

fotknölar, höfter, sittbensknölar, armbågar och öron (3).  

Trycksår orsakar patienter stort lidande i och med längre vårdtid och onödig smärta och 

behandlingen kostar samhället stora summor pengar (3, 5). Behandling och förebyggande av 

trycksår kräver stora resurser av t.ex. material, viss apparatur och det fordrar mycket tid från 

vårdpersonalen (4). 

 

Trycksår kan klassificeras i fyra olika grader (3, 5, 6, 7). Grad I: kvarstående missfärgning, 

hel hud; grad II: ytlig epitelskada; grad III: fullhudsskada utan sårkavitet; grad IV: 

fullhudsskada med sårkavitet (bilaga 1). 

 

1.1.1 Prevention 

Det är viktigt att identifiera patienter som befinner sig i riskzonen för att utveckla trycksår (3) 

och enligt Lindgren et al (5) är det en av de viktigaste åtgärderna för trycksårsförebyggandet. 

För att kunna förebygga hälsoproblem ska det på ett tidigt stadium vara möjligt att identifiera 

dem (5). Trycksårspreventionen ska rikta sig till utsatta patienter som är i riskzonen för att 

utveckla trycksår (1). Metoder för att identifiera patienter i riskzonen har utvecklats sedan 

tidiga 60-talet då bedömningshjälpmedlet Nortonskalan skapades i Storbritannien (3, 5). 

 

När en patient har bedömts ligga i riskzonen för att utveckla trycksår, bör en förebyggande 

åtgärdsplan göras. Åtgärder som kan vidtas är t.ex. att huden dagligen inspekteras, hålls ren 

och torr samt smörjs på utsatta ställen (4). Att regelbundet förändra läget för de patienter som 

inte kan göra det själva samt att uppmuntra andra patienter att själva ändra läge så att inte 

tryck uppstår är viktigt. Till patienter vars nutritionsstatus är dålig bör energirika kosttillägg 

erbjudas (4, 6, 8). Det finns också mängder av tekniska hjälpmedel där syftet är att fördela 

trycket på ett större hudområde, t.ex. speciella madrasser och kuddar (2, 4). 

 

Risken att utveckla trycksår ökar med stigande ålder. I studier som gjorts har det framkommit 

att 70 procent av alla trycksår uppstår hos personer som är över 70 år (4). En svensk studie 

redovisade att den typiske riskpatienten för trycksårsutveckling var en kvinna som är 75 år 

eller äldre, har lågt BMI, är inkontinent och har rörelsesvårigheter (7). 

 

1.1.2 Nutrition 

Nutritionsstatus är en viktig del i huruvida trycksår uppkommer eller ej. Undernäring kan 
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uppkomma när en person inte kan eller vill äta, på grund av näringsfattig mat eller dålig 

absorptionsförmåga i tarmen. Smärta, kommunikationssvårigheter, demens, apati och 

depression är också anledningar till att intresset för mat minskar. Kosten bör vara 

välbalanserad. Hur många kilokalorier en person bör få i sig per dygn, varierar med längd, 

vikt, ålder och hur mycket energi personen i fråga gör av med (4, 9). 

 

Protein är särskilt viktigt. Blodbrist, både av järn och av B12, resulterar i minskad syretillförsel 

i blodet vilket leder till vävnadsdöd när huden utsätts för tryck (4). Vitaminbrist leder t.ex. till 

minskad cellaktivitet vid cellutveckling och reducerad läkningsförmåga vid redan uppkomna 

sår (4). Personer med njursjukdom har en benägenhet att utveckla brist på vattenlösliga 

vitaminer på grund av dåligt intag eller restriktioner, störd ämnesomsättning eller förluster vid 

dialysbehandling (10). 

 

Vid litet vätskeintag eller stora vätskeförluster som vid intensiv diuretikabehandling, diarré, 

kräkningar, obehandlad diabetes eller vätskerestriktioner vid t.ex. njursjukdomar förlorar 

huden sin elasticitet. Ett vätskeintag på minst 1500 ml/dygn rekommenderas (4) och ju äldre 

en människa är desto mer känslig för uttorkning blir denne. Vätskebehovet uppgår då till 

ungefär 30ml/kg kroppsvikt och dygn (9). 

 

1.2 Modifierad Nortonskala 

Bedömning av risken att utveckla trycksår är rekommenderad som ett första steg i 

preventionen för trycksårsutveckling. Olika instrument för detta finns att tillgå och de hjälper 

sjuksköterskorna att på ett systematiskt sätt bedöma patienters allmäntillstånd och om det 

finns en risk för patienten att utveckla trycksår (5). 

 

I början av 1960-talet presenterades Nortonskalan – ett instrument för bedömning av risken 

för trycksår (5). Den utvecklades genom klinisk erfarenhet och innehöll fem variabler. 

Nortonskalan modifierades första gången i Sverige 1987. Flera variabler lades då till. 

Validiteten var dock inte särskilt hög, så skalan utvecklades ytterligare (5). Den slutgiltiga 

modifierade Nortonskalan har sju variabler och högsta poäng som kan uppnås är 28 (bilaga 2). 

Får patienten 20 poäng eller lägre finns en ökad risk för trycksår och mycket aktiv profylax 

och skärpt totalomvårdnad bör vidtas (11). Den modifierade Nortonskalan har i tidigare 

studier visat att möjligheterna att identifiera majoriteten av riskpatienterna är stora (3). Enligt 

Gunningberg et al (3) utvecklade de patienter som var förvirrade betydande mer trycksår än 
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de patienter som var orienterade till tid och rum. 

 

1.3 Njursjukdom 

Som tidigare beskrivits kan interna faktorer som t.ex. undernäring, immobilitet och 

primära/sekundära sjukdomar vara bidragande orsaker till trycksårsutveckling (3, 4). Dessa 

faktorer kan även vara komplikationer som drabbar njurpatienter (12, 13). 

 

1.3.1 Trötthet 

Trött- och orkeslöshet är ett vanligt första symtom hos njurpatienter och inaktivitet i det 

dagliga livet blir följden (12). Tröttheten är av den karaktär som inte kan sovas bort och den 

yttrar sig ofta som likgiltighet och ointresse för omgivningen (13). 

 

1.3.2 Hudproblematik 

Huden hos patienter med nedsatt njurfunktion blir ofta torr och fnasig (13). Klåda är en vanlig 

komplikation för njurpatienter som är beroende av dialysbehandling. Irritationen börjar 

vanligtvis sex månader efter att behandlingen med dialys startat (14). Rivmärken och ytliga 

blödningar ses ofta på huden hos dessa patienter. Klådan i sig är inget livshotande, men dess 

symtom påverkar patientens livskvalitet på ett negativt sätt (15). Wikström (15) skriver i sin 

artikel att den självrapporterade förekomsten av klåda hos dialyspatienterna är hög, och att 

klåda är associerad med 15 procent högre risk för dödlighet, vilket visar sig genom störningar 

i sömnkvaliteten. Eftersom nattlig klåda är vanligast, kan det också leda till 

insomningssvårigheter (15). Enligt Akhyani et al (14) förekom klåda i 41,9 procent av de 

granskade fallen. För att minska och förebygga symtomen är det väldigt viktigt med noggrann 

hudvård (16).  

 

1.3.3 Nutrition 

Personer med nedsatt njurfunktion löper även stor risk att bli undernärda (13). Aptiten 

försämras gradvis och morgonillamående är vanligt. Även smaklökarna förändras och många 

patienter upplever en ”metallisk” smak. Njursvikt är ett försvagande tillstånd och leder till 

spontan minskning av proteinintag och stegvis minskning av muskelmassa och fettdepåer. 

Detta kan leda till protein-energi-undernäring. Fett och kolhydrater bryts ner och utsöndras 

framför allt som koldioxid och vatten. När proteiner bryts ned bildas bl.a. urea och ammoniak 

som utsöndras via njurarna. Vid nedsatt njurfunktion blir dessa produkter kvar i blodet och 

ger upphov till olika uremiska symtom (13). Med en proteinreducerad kost minskas dessa 
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halter i blodet och därmed också symtomen. Att undernäring ger en ökad risk för trycksår är 

känt (4). Det är därför viktigt att även för njursjuka personer att undvika det tillståndet. Enligt 

Aparicio et al (17) löpte 20-36 procent av dialyspatienterna risk att dö till följd av undernäring. 

 

1.3.4 Psykisk ohälsa 

Att leva med en kronisk njursjukdom leder på grund av exempelvis vetskapen att vara 

beroende av en livslång dialysbehandling till psykiska besvär av varierande grad (12). 

Behandlingen medför förändringar i patientens livsföring och kraven kan kännas stora och 

betungande för individen. Många njurpatienter känner någon gång under sin sjukdomsperiod 

oro, ångest och nedstämdhet. Cleary och Drennans (18) studie gällande njurpatienters 

livskvalitet visar att sjukdomen kan påverka patientens fysiska och psykiska hälsa, 

kroppsfunktioner, självständighet, välbefinnande, relationer och socialt liv. Studien visar även 

en signifikant negativ skillnad av upplevelsen av hälsorelaterad livskvalitet mellan 

njurpatienter och den icke njursjuka befolkningen. 

 

1.4 Dokumentation 

Sedan 1986 är den legitimerade sjuksköterskan enligt lag skyldig att dokumentera i 

patientjournal. Sjuksköterskan har även ansvaret att skriva anteckningar i patientjournal om 

åtgärder som har utförts av annan yrkesutövare som inte har skyldighet att dokumentera. 

Enligt patientjournallagen (SFS 1985:562) ska en journalhandling alltid innehålla följande:  

1. Uppgift om patientens identitet 

2. Relevanta uppgifter om orsaken till vård  

3. Diagnos och åtgärder 

4. Information som delgivits patienten  

5. Ställningstagande angående behandlingsalternativ  

6. Om patienten har informerats om biobank och godkänt detta 

 

Journalen ska även innehålla vem/vilka som har gjort anteckningen samt när den gjorts, och 

den ska även signeras. Journalhandlingen ska vara skriven på så sätt att patientens integritet 

respekteras, den ska vara tydlig och skriven med ett språk så patienten själv förstår (19). 

Journalhandlingen går under sekretesslagen och ska därför förvaras oåtkomlig för obehöriga 

(20). 
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I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1993:20) om patientjournallagen 

säger syftet följande:  

 

”en patientjournal är först och främst avsedd att vara ett stöd för den eller de 

personer som ansvarar för patientens vård. Den utgör arbetsverktyg eller 

underlag för bedömning av de åtgärder som kan behöva vidtas av någon som 

inte tidigare träffat patienten. Journalen är även en informationskälla för 

patienten om erhållen vård. Vidare utgör den ett viktigt instrument i kvalitets-, 

säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet inom vården samt ett 

underlagsmaterial vid tillsyn och kontroll av den vård som patienten erhållit. 

Patientjournalen har även en stor betydelse som underlag i vissa legala 

sammanhang och för forskningen” (21:s 180). 

 

Dokumentationen är en viktig del i omvårdnaden. Krav på kompetent vård och 

kvalitetsförbättring har hastigt ökat. I detta sammanhang är patientjournalen ett viktigt 

instrument för säkerhet, kontinuitet och kvalitet inom vården. Patientjournalen utgör en viktig 

grund för det dagliga omvårdnadsarbetet och är ett av de mest basala för kvalitetssäkring (22). 

Under de senaste åren har intresset och förståelsen ökat för dokumentation, och hur det kan ha 

god effekt för den individuella patienten (23). Sjuksköterskan har ett eget ansvar att föra 

patientjournal på ett noggrant och adekvat sätt. En icke tillfredsställande journal gör det svårt 

att påvisa en effektiv vård och patientsäkerheten sjunker (24, 25). 

 

År 1992 introducerades VIPS-modellen. VIPS står för: Välbefinnande, Integritet, Prevention 

och Säkerhet, vilka är de fyra övergripande målen för modellen. Dessa mål kan användas vid 

utvärdering av patientens omvårdnad. 

VIPS följer omvårdnadsprocessen och är uppbyggd på två nivåer: huvudsökord (anamnes, 

status, diagnostik, mål, åtgärder, resultat och epikris) och undersökord (6, 22, 26-28). 

VIPS har visat sig vara ett bra hjälpmedel i dokumentationen för sjuksköterskor och det i sig 

har resulterat i förbättrad kvalité på omvårdnaden och dokumentationen. Tidigare 

internationella studier angående omvårdnadsdokumentationen har visat att sjuksköterskor ofta 

inte fullföljer alla stegen i omvårdnadsprocessen (bedömning, diagnos, planering, åtgärd och 

utvärdering) (27, 29, 30). Enligt föreskrifter bör dokumentationen beskriva individuella behov 

för patienten, planerade och genomförda åtgärder, utvärdering och en slutanteckning (epikris) 

– vilka kan kopplas till omvårdnadsprocessen (25). Studier har visat att just en adekvat och 
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tillfredsställande dokumentation underlättar utvärderingen och förbättrar patientsäkerheten 

(22). I en studie gjord av Björvell et al (31) skyllde sjuksköterskor på att dokumentationen 

skulle vara en bidragande faktor till den minskade patientkontakten. 

I Sverige är VIPS den mest tillämpade modellen för dokumentation inom både slutenvård 

(sjukhus, sjukhem) och öppenvård (primärvård) och den lärs även ut till 

sjuksköterskestuderande (25, 27). Enligt Björvell et al (25) har VIPS visat sig vara ett 

användbart hjälpmedel i dokumentationen för sjuksköterskan. 

 

1.5 Problemområde 

Tidigare studier visar att dokumentationen av trycksår är bristfällig (6). På ett sjukhus i 

Sverige är det fr.o.m. april 2006 obligatoriskt att dokumentera Nortonbedömningen i 

omvårdnadsjournalen. Alla patienter som bedöms får en Nortonpoäng som ger personalen en 

uppfattning huruvida patienten ligger i riskzonen för att utveckla trycksår eller inte. Genom 

att granska omvårdnadsjournaler kan författarna undersöka hur och i vilken grad Norton och 

omvårdnadsstatus relaterat till trycksår dokumenteras. 

 

1.6 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vad som fanns dokumenterat i omvårdnadsstatus samt 

Nortonpoäng relaterat till trycksår på en njurmedicinsk avdelning. 

 

1.7 Frågeställning 

Hur och i vilken grad dokumenterar sjuksköterskor på en njurmedicinsk avdelning i Sverige 

omvårdnadsstatus och Nortonpoäng relaterat till trycksår? 
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2. METOD 

 

2.1 Design 

Empirisk kvantitativ studie av deskriptiv karaktär. 

 

2.2 Undersökningsgrupp och urval 

Urvalet bestod av 50 patientjournaler från en njurmedicinsk avdelning i Sverige. Den aktuella 

avdelningen består av 12 vårdplatser inom njur/hematologi samt medicin. På sjukhuset som 

avdelningen tillhör är det sedan april 2006 obligatoriskt att dokumentera Nortonpoäng i 

omvårdnadsjournalen. Journalerna plockades ut i ordningsföljd fr.o.m. 1 juli 2006 t.o.m. 28 

augusti 2006. Inklusionskriterierna var att patienterna skulle ha varit inneliggande i minst fyra 

dygn samt att de var inskrivna vid den aktuella avdelningen. Patienterna skulle även vara 

njursjuka och tillhöra gruppen njurpatienter. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes genom att läsa avidentifierade patientjournalers omvårdnadsstatus 

utifrån syfte och frågeställning. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Tillstånd att genomföra undersökningen ansöktes hos verksamhetschefen vid den aktuella 

enheten. Efter beviljandet kontaktade författarna den aktuella avdelningens läkarsekreterare 

för att få tillgång till helt avidentifierade patientjournaler. Patientjournalerna granskades av 

författarna tillsammans.  

 

2.5 Dataanalys 

Journalernas omvårdnadsstatus har analyserats och bearbetats utifrån syfte och frågeställning 

med hjälp av granskningsschemat Cat-ch-ing (32) (bilaga 3). De sökord som enligt Cat-ch-ing 

alltid ska finnas med i omvårdnadsstatus är: kommunikation, kunskap, nutrition, elimination, 

aktivitet, sömn och psykosocialt. Andra sökord som författarna ansåg vara relevanta i denna 

studie var: smärta/sinnesintryck, hud/vävnad, andning/cirkulation och välbefinnande eftersom 

dessa stämmer överens med sökorden i Nortonskalan (bilaga 2). Även uppdaterat status och 

Nortonpoäng granskades. Uppgifterna gällande omvårdnadsstatus antecknades och därefter 

sammanställdes resultatet. 
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Cat-ch-ing är ett mätinstrument som består av 17 frågor för att kunna bedöma 

omvårdnadsdokumentationen. Cat-ch-ing består av två delar, en kvantitativ och en kvalitativ 

del, i enlighet med omvårdnadsprocessen. Båda delarna kan graderas på en skala från noll till 

tre, med en maxpoäng på 80 (23, 32). I denna studie använde författarna endast den del av 

Cat-ch-ing som behandlar omvårdnadsstatus. Studier av Björvell et al (32) och Larson et al 

(33) visade på instrumentets validitet och reliabilitet då VIPS-modellen låg som grund för 

dokumentationen. 

 

2.6 Forskningsetiskt övervägande 

Syftet med denna studie var att se vad som fanns dokumenterat i omvårdnadsstatus relaterat 

till trycksår och Nortonskalan samt vilka omvårdnadsåtgärder som gjordes för njurpatienter i 

riskzonen. Det har inte förekommit någon patientkontakt och därmed har en forskningsetisk 

ansökan inte gjorts. Journalerna har varit avidentifierade och anonyma för granskarna. 

Materialet har behandlats konfidentiellt. 
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3. RESULTAT 

 

Resultatet presenteras i löpande text och med deskriptiv statistik i form av tabeller, 

procentsats med resultat utifrån respektive sökord samt med numerisk sammanställning med 

faktisk data av svarsfrekvens utifrån sökord. Resultatet bygger på syftet och frågeställningen 

och baseras på 50 patientjournaler från en njurmedicinsk avdelning. Av de 50 granskade 

journalerna hade alla ett ankomststatus och 38 hade ett uppdaterat status. 

 

3.1 Sjuksköterskors dokumentation av omvårdnadsstatus relaterat till trycksår 

Tabell 1. Omvårdnadsstatus 
Sökord Ankomststatus 

(n=50) 

Uppdaterat status 
(n=50) 

Kommunikation 45 20 

Kunskap 8 1 

Nutrition 44 29 

Elimination 35 25 

Aktivitet 43 31 

Sömn 25 22 

Psykosocialt 14 11 

Smärta/sinnesintryck 35 24 

Hud/vävnad 32 19 

Andning/cirkulation 42 32 

Välbefinnande 11 16 

Nortonbedömd 38 4 

Icke Nortonbedömd 12 34 

n= antal journaler 

 

3.1.1 Kommunikation 

Vid ankomst hade 90 procent av journalerna detta sökord dokumenterat medan 40 procent var 

uppdaterade senare under vårdtiden. Det som dokumenterades mest frekvent under detta 

sökord var: inga kommunikationssvårigheter, använder glasögon och adekvat. Ej orienterad 

till tid och rum samt reagerar ej på tilltal eller smärtstimulering förekom också i 

dokumentationen. 

 

3.1.2 Kunskap 

Dokumentation gällande kunskap fanns i 16 procent av journalerna vid ankomst och en 

journal (två procent) var uppdaterad senare under vårdtillfället. Verkar medveten om sin 
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situation och patienten har fått information om sin situation var bl.a. det som hade 

dokumenterats under detta sökord. 

 

3.1.3 Nutrition 

Nutrition var ett av de sökord som var dokumenterat i de flesta journaler. Av journalerna var 

88 procent dokumenterade under ankomststatus och 58 procent var uppdaterade. Under 

nutrition dokumenterades bl.a. normalkost, god aptit, dricker bra samt illamående, nedsatt 

aptit och kräkningar. 

 

3.1.4 Elimination 

I 70 procent av journalerna fanns dokumentation om elimination vid ankomst och 50 procent 

var uppdaterade senare under vårdtiden. Det som dokumenterades ofta var: har regelbundna 

avföringsvanor, inga miktionsbesvär samt KAD och diarré. Kissar ingenting relaterat till 

njursjukdom förekom även under detta sökord. 

 

3.1.5 Aktivitet 

Vid ankomst hade 86 procent av journalerna sökordet aktivitet dokumenterat och 62 procent 

hade detta sökord uppdaterat. De kommentarer som förekom mest frekvent var: klarar ADL, 

går utan/med hjälpmedel, sängliggande och rullstolsburen. 

 

3.1.6 Sömn 

Dokumentationen gällande sömn fanns i 50 procent av journalerna vid ankomst och 

uppdatering hade skett i 44 procent av fallen. Många av patienterna sov enligt anteckningarna 

både bra, dåligt och mycket. Många var även trötta och sov dagtid. 

 

3.1.7 Psykosocialt 

I 28 procent av journalerna var detta sökord dokumenterat vid ankomst och 22 procent senare 

under vårdtiden. Under detta sökord dokumenterades bl.a. gråtmild, orolig och nedstämd. 

 

3.1.8 Smärta/sinnesintryck 

Vid ankomst var 70 procent av journalerna dokumenterade under detta sökord och 48 procent 

var uppdaterade vid senare tillfällen. Det vanligaste var att patienterna uppgav att de antingen 

hade smärta eller att de inte hade smärta. 
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3.1.9 Hud/vävnad 

Dokumentationen gällande hud/vävnad fanns i 64 procent av journalerna vid ankomst och 38 

procent hade kommentarer om detta under uppdaterat status. Hel hudkostym, varm hud, sår, 

röd i sacrum och torr hud hade dokumenterats under detta sökord. Tendens till trycksår 

förekom också i några journaler.  

 

3.1.10 Andning/cirkulation 

I 84 procent av journalerna var detta sökord dokumenterat vid ankomst och 64 procent var 

uppdaterade senare under vårdtillfället. Det som var dokumenterat mest frekvent var: inga 

andningsproblem, dyspné, cirkulatoriskt stabil, högt/lågt blodtryck och hög/låg temp. Ödem, 

perifer kyla och rosslig andning hade också dokumenterats. 

 

3.1.11 Välbefinnande 

Vid ankomst fanns dokumentation om välbefinnande i 22 procent av journalerna och 32 

procent hade detta sökord uppdaterat. Allt från trött, mår bra/ganska bra, sover mestadels och 

orolig till okontaktbar var antecknat under välbefinnande.  

 

3.1.12 Norton 

I 76 procent av journalerna var Norton bedömt vid ankomst, vilket gav ett bortfall på 24 

procent. Ett uppdaterat Norton fanns i fyra (åtta procent) av de granskade journalerna. 

 

3.2 Graden av dokumentation 

I tabell 2 och 3 framgår graden av dokumentationen i omvårdnadsstatus. 

 

3.2.1 Kvantitet 

Tabell 2. Graden av dokumentation gällande kvantitet 
 Kvantitet n  Kvantitet n 

Finns status vid 
ankomst? 

Komplett 

Delvis 

Enstaka 

Inte alls 

2 

36 

12 

0 

Finns status 
uppdaterat 
under 
vårdtiden? 

Komplett 

Delvis 

Enstaka 

Inte alls 

0 

22 

16 

12 

Totalt  50   50 
3 poäng – komplett. En fullständig anteckning med VIPS-sökorden. 

2 poäng – delvis. Minst 50 procent av sökorden, dock inte komplett. 

1 poäng – enstaka. Mindre än 50 procent av sökorden, dock finns anteckning. 

0 poäng – inte alls. Anteckning saknas. 
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Bedömning av omvårdnadsstatus vid ankomst till avdelningen hade dokumenterats i alla 

journaler. Dokumentationsgraden var komplett i två (fyra procent) av fallen. Med komplett 

dokumentation avses enligt Cat-ch-ing (bilaga 3) att ett visst antal specifika sökord alltid ska 

finnas med.  

Dokumentationsgraden var i 72 procent av journalerna ”delvis”. 

Av de granskade journalerna hade 76 procent ett uppdaterat status. Inget uppdaterat status var 

enligt Cat-ch-ing (bilaga 3) komplett.  

 

3.2.2 Kvalitet 

Tabell 3. Graden av dokumentation gällande kvalitet 

 Kvalitet n 

Kvalitetsbedömning av 
statusanteckningar som finns 

Mycket bra 

Bra 

Mindre bra 

Torftig 

17 

25 

8 

0 

Totalt  50 
3 poäng – mycket bra. Alla anteckningar är tydliga, språkligt korrekta och nödvändig information är medtagen. 

2 poäng – bra. Minst 50 procent av anteckningar är som ovan, dock inte alla, möjlighet att misstolka finns. 

1 poäng – mindre bra. Mindre än 50 procent av anteckningarna är korrekta. 

0 poäng – torftig. Över lag otydligt, språkligt inkorrekt, väsentlig information saknas. 

 

Kvaliteten på anteckningarna var enligt Cat-ch-ing (bilaga 3) mycket bra i 34 procent 

respektive bra i 50 procent av journalerna. I 16 procent av journalerna fanns anteckningar som 

graderades som mindre bra. 

 
3.3 Risk för trycksår enligt Norton 

Tabell 4. Nortonpoäng 

Medelvärde 24,7  

Median 25,5  

Typvärde 28  

Minimum 7  

Maximum 28  

 

Den mest frekventa Nortonpoängen var 28 vilket även är det högsta som kan uppnås. Det 

lägsta värdet som antecknats var sju. 

Vid ankomst bedömdes fyra (åtta procent) av patienterna, enligt Nortonskalan, ligga i 

riskzonen för att utveckla trycksår. Av journalerna som hade uppdaterat Norton bedömdes en 

patient (två procent) senare under vårdtiden ligga i riskzonen för att utveckla trycksår. 
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4. DISKUSSION 

 

4.1 Huvudresultat 

I studien framkom att 76 procent av patienterna enligt journalerna var bedömda med Norton. 

Tio procent av patienterna var bedömda att ligga i riskzonen för att utveckla trycksår (Norton 

≤20). I resultatet framgår att omvårdnadsstatus var komplett dokumenterat i två (fyra procent) 

av journalerna enligt den kvantitativa granskningen. Enligt den kvalitativa granskningen var 

34 procent av journalerna mycket bra dokumenterade. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vad som fanns dokumenterat i omvårdnadsstatus samt 

Nortonpoäng relaterat till trycksår på en njurmedicinsk avdelning. I studien framkom det att 

endast 76 procent av de granskade journalerna angav Nortonpoäng och fyra (åtta procent) 

journaler hade under vårdtiden blivit uppdaterade. Enligt författarna borde en ny 

Nortonbedömning göras när någonting i status förändras. Äter patienten mer/mindre eller 

ligger denne mer/mindre i sängen än tidigare förändrar det Nortonpoängen och risken att 

utveckla trycksår ökar/minskar. Tidigare studier har visat att majoriteten av riskpatienterna 

kan identifieras med hjälp av Nortonskalan (3). Att bedömningsinstrumentet enligt denna 

studie inte används i större utsträckning anser författarna vara synd.  

 

Dokumentationen av omvårdnadsstatus vid ankomst relaterat till trycksår och Nortonskalan 

var komplett (3 poäng) i två (fyra procent) av journalerna gällande kvantitet. I 34 procent av 

journalerna var kvaliteten bedömd som mycket bra (3 poäng). Alla journaler utom de två (fyra 

procent) som enligt den kvalitativa granskningen bedömts som kompletta saknade ett eller 

flera av de sökord som – enligt granskningsschemat Cat-ch-ing (32) (bilaga 3) – alltid ska 

finnas. Uppdaterat status förekom i 76 procent av journalerna. I vissa journaler fanns sökord 

uppdaterade som inte fanns dokumenterade vid ankomst. Som exempel i denna studie fann 

författarna att sökordet välbefinnande var dokumenterat mer frekvent under uppdaterat status 

än vid ankomststatus. Sökorden under omvårdnadsstatus ligger till grund för 

trycksårsbedömningen. Denna studie visade på brister i dokumentationen av 

omvårdnadsstatus vilket då även leder till brister i dokumentationen kring trycksår och 

trycksårsbedömning. Bristfälliga anteckningar angående detta har även visats i tidigare studier 

(8).  
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Det kan finnas många orsaker till det bristfälliga resultatet. Författarna tror att en anledning 

kan vara stress och hög arbetsbelastning och att tiden inte räcker till, vilket även har 

framkommit i tidigare studier (31). Sjuksköterskan kanske p.g.a. detta bara antecknar det som 

är något att anmärka på som t.ex. att patienten har kateter.  

Sammanlagt tio procent av patienterna hade någon gång under vårdtiden bedömts ligga i 

riskzonen för att utveckla trycksår, d.v.s. Norton ≤20.  

 

Vid granskningen fann författarna att någon form av åtgärd relaterat till trycksår fanns 

beskriven i 12 procent av journalerna. Av de patienter som var bedömda med Norton hade 

fyra (åtta procent) omvårdnadsjournaler åtgärder beskrivna. Den siffran anser författarna är 

bra då trycksår orsakar patienter stort lidande i och med längre vårdtid och onödig smärta och 

behandlingen kostar samhället stora summor pengar (3, 5). Prevention är därför en viktig del.  

Av de icke Nortonbedömda patienterna fanns åtgärder beskrivna i två (fyra procent) av de 

granskade journalerna. De åtgärder som var vidtagna och beskrivna i journalerna var: hjälp 

vid lägesändring, inspektion av hudkostym dagligen, smörja utsatt område med inotyol, 

uppmana patient att ligga på sidorna, vändschema och decubitusmadrass. 

 

Många studier som tidigare gjorts inom ämnet trycksår, trycksårsbedömning och Norton visar 

att Nortonskalan som riskbedömningsinstrument är ett bra hjälpmedel för att identifiera 

majoriteten av patienterna i riskzonen för att utveckla trycksår (3, 5, 6, 34). Andra studier 

visar dock motsatsen. I en studie av Defloor et al (1) framkom det att nya 

riskbedömningsinstrument borde utvecklas eftersom Nortonskalan inte var tillräckligt effektiv. 

 

Författarna noterade även att det bl.a. var väldigt lite dokumenterat om vätskeintag. Då detta 

är en viktig del i Nortonbedömningen samt för att patienten inte ska utveckla trycksår borde 

dokumentationen kring detta vara bättre. Vätskeintag är ofta i fokus även för njursjuka 

patienter då många av dem till följd av nedsatt urinproduktion har vätskerestriktioner (13). 

Dokumentationen gällande vätskeintag borde därför vara relevant på en njurmedicinsk 

avdelning. Dokumentation kring elimination tycker författarna också skulle vara relevant på 

en njuravdelning, men ändå saknas detta sökord i många journaler. Att dokumentera 

miktions- och avföringsvanor är viktigt även för att få en bild av hur trycksårsrisken för 

patienten ser ut.  

 

Medelvärdet för Norton i denna studie var 24,7 vilket betyder att alla patienter över lag var 
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utom fara för att utveckla trycksår.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Som datainsamlingsmetod valde författarna att läsa patientjournalers omvårdnadsstatus. 

Analysen genomfördes med hjälp av granskningsschemat Cat-ch-ing (32). Endast delen för 

granskning av status användes. Cat-ch-ing visar enligt studier på reliabilitet och validitet (32, 

33). Därför ansåg författarna detta instrument som lämpligt i arbetet med granskningen. 

Författarna fick avidentifierade journaler utskrivna av läkarsekreterare på den aktuella 

avdelningen.  

 

Författarna valde att inkludera patienter som varit inneliggande i minst fyra dygn för att kunna 

se utvecklingen av eventuella trycksår och den vidare dokumentationen under vårdtiden. Det 

skulle vara önskvärt med ett större antal journaler att granska och under en längre tidsperiod 

för att se om det bristande resultatet av Nortonbedömningen bara var tillfälligt. En annan 

svaghet i studien är enligt författarna det startdatum de valde för insamlingen av journalerna. 

Det kan tyckas vara opassande då det var mitt i semesterperioden. Under dessa veckor är det 

många vikarier och ofta färre ordinarie personal och därmed stressigare för dem som arbetar. 

 

I enstaka journaler fann författarna siffran noll i Nortonbedömningen. Dessa journaler 

värderades som icke bedömda, då den lägsta Nortonpoäng som kan uppnås är sju, eftersom 

det är sju frågor graderade ett till fyra. 

Många journaler var bedömda med Norton 28. Genom att granska anteckningarna under 

omvårdnadsstatus kunde författarna i vissa journaler bedöma en lägre Nortonpoäng. Trots att 

en patient var bedömd med Norton 28 kunde det t.ex. vara antecknat att denne inte åt eller var 

sängliggande. Enligt Nortonskalan ger sämre födointag och reducerad aktivitetsnivå en lägre 

Nortonpoäng. Hur många av de Nortonbedömda patienterna har blivit bedömda på ett korrekt 

sätt? Vad kan orsaken till en ev. felbedömning i så fall vara? 

Författarna kan tänka sig att inte alla sjuksköterskor har fått utbildning i hur och varför 

bedömningen ska göras samt varför det är så viktigt. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Omvårdnadsdokumentation är en av förutsättningarna för en bra vårdkvalitet. En fullständig 

dokumentation i omvårdnadsjournalen ingår i ett professionellt yrkesutövande. Detta bör 

eftersträvas då det är yrkesmässigt fel att inte följa direktiv, policier och lagar. Alla 
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sjuksköterskor ska, genom sin utbildning, veta nyttan av att dokumentera men trots det visar 

denna studie på en del brister. 

 

Författarna kan förstå att sjuksköterskor p.g.a. stress och hög arbetsbelastning inte alltid 

hinner dokumentera under alla obligatoriska sökord i omvårdnadsjournalen. Att bara skriva 

det som är att anmärka på verkar enligt de granskade journalerna det mest förekommande. Det 

kan enligt författarna vara orsaken till att vissa sökord bara fanns dokumenterade under 

uppdaterat status och inte under ankomststatus. Författarna noterade även att vissa journaler 

inte var signerade. Anledningen till detta skulle enligt författarna kunna vara att 

sjuksköterskan hade tänkt fylla på med anteckningar vid ett senare tillfälle men inte hunnit 

eller glömt det. 

 

Författarna tror att den låga siffran av dokumenterad Nortonpoäng kan bero på att 

sjuksköterskor inte bedömer yngre eller relativt pigga patienter då dessa ofta inte anses ligga i 

riskzonen att utveckla trycksår. På det aktuella sjukhuset ska Nortonpoäng alltid 

dokumenteras vare sig patienten är gammal eller ung, uppegående eller sängliggande. 

 

I journalerna för patienterna som bedömdes ligga i riskzonen för att utveckla trycksår (Norton 

≤20) fanns det bl.a. dokumenterat att de var inkontinenta, behövde ADL-stöd, hjälp vid 

förflyttning, var sängliggande, okontaktbara, hade kateter, sänkt allmäntillstånd, var 

förvirrade och undernärda. Många njurpatienter har ökad risk för att utveckla trycksår till 

följd av bl.a. undernäring och dåligt vätskeintag. Det författarna kunde se i journalerna var att 

just undernäring och dålig matlust var vanligt förekommande.  

 

4.5 Slutord 

Journalgranskningar behövs för att kunna utvärdera graden av dokumentation. 

Omvårdnadsdokumentationen är en viktig del i vården för kontinuiteten och patientsäkerheten. 

Resultaten i denna studie visar på bristande dokumentation av Norton. Vetskapen om detta 

skulle enligt författarna kunna vara en anledning till att t.ex. en gång om året ha föreläsningar 

om vikten av Nortonbedömning för all sjukvårdspersonal. Uppföljningar med liknande studier 

som denna efter varje föreläsning skulle kunna vara en idé, för att se om det sker någon 

förbättring i dokumentationen. 
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Bilaga 3 

GRANSKNINGSMALL "CAT-CH-ING"  FÖR OMVÅRDNADSJOURNALER 

 

Journal kod: ______________  Avd: ________  Sjukhus: _______________ 

Datum: ___________  Granskare: __________________________________ 

 
1 = se nyckel till mallen Kvantitet 1 Kvalitet 2 

siffror inom parentes anger poäng komplett -  (3)  mycket bra          - (3) 

 delvis       - (2)  bra                       - (2) 

OBS! Läs nyckeln noga. enstaka    - (1)  mindre bra           - (1) 

 inte alls   -  (0)  torftig                  - (0) 

     

Finns en ansvarig sjuksköterska   nej (0) _____ 

angiven?    endast med förnamn (2) _____ 

    med för- och efternamn (4) _____ 

Finns omv anamnes? kvantitet: ____ kvalitet: _____ 

Finns omv status: - vid ankomst kvantitet: ____ kvalitet: _____ 

 - uppdaterat under vårdtiden 3 kvantitet: ____ kvalitet: _____ 

 - uppdaterat vid utskrivning kvantitet: ____ kvalitet: _____ 

    (ev. i epikrisen) 

Finns vårdplan:  - omvårdnadsdiagnos 4 kvantitet: ____ kvalitet: _____ 

 - mål 5 kvantitet: ____ kvalitet: _____ 

 - åtgärder: - planerade kvantitet: ____ kvalitet: _____ 

 - genomförda  kvantitet: ____ 

Är alla problem först beskrivna i  

anamnes/status? 6   kvantitet: ____ 

Finns resultat beskrivet? 7  kvantitet: ____ kvalitet: _____ 

Används VIPS sökord? 8 

(avser anamnes, status, åtgärder, rapportblad) kvantitet: ____ kvalitet: _____ 

Finns en omvårdnadsepikris/slutanteckning? ja       (4) ____ nej    (0) _____ 

(epikrisen granskas med Cat-ch-Ing Epi) 

Är anteckningarna daterade (år, månad, dag)? kvantitet: ____ 

Är anteckningarna signerade?   kvantitet: ____ 



Finns namnförtydligande till alla signaturer? kvantitet: ____ 

Är texten läslig? 9    kvalitet: ____ 

    

Summa poäng:_____ (max 80) 

 

NYCKEL TILL GRANSKNINGSMALL "CAT-CH-ING" 

 

Att granska omvårdnadsjournaler innebär alltid ett mått av subjektivitet. Det är därför inte 

meningsfullt att jämföra detalj-poäng mellan t ex olika sjukhus, kliniker eller avdelningar om 

det är olika personer som har gjort granskningen. 

 

Referens vid användande av Cat-ch-Ing:  

Björvell C, Thorell-Ekstrand I, Wredling R. Development of an audit instrument for nursing 

care plans in the patient record. Quality in Health Care 2000; 9: 6-13. 

 
1) GRADERING KVANTITET 

 

komplett en fullständig anteckning med VIPS-sökorden 

3 poäng anamnes:1 "livsstil" används när det är relevant, i övrigt skall alla  anamnes-

sökorden vara med. 

status:1 följande sju sökord skall vara med - kommunikation, kunskap, 

nutrition, elimination, aktivitet, sömn, psykosocialt - resten används när det är 

relevant avseende den enskilda patienten. 

omvårdnadsdiagnos: någon form av problemformulering skall finnas för allt 

som föranlett en planerad åtgärd. 

mål: skall finnas för varje angivet problem, antingen ett separat mål per 

problem eller ett mer övergripande mål som täcker alla problem. 

planerade åtgärder:  skall vara formulerade - med sökord - för varje angivet 

problem och/eller statusanteckning som anger problem. 

genomförda åtgärder:  det skall tydligt framgå att de planerad åtgärderna är 

genomförda, akut insatta åtgärder som därmed inte är planerade i förväg, 

bedöms ej. 

resultat  skall finnas beskrivet antingen som resultat eller som uppdaterat status, 

                                                
1 Här anges en minimistandard för kirurg- och medicinavdelning. Varje vårdenhet eller 
specialitet kan själva avgöra vad som skall gälla som minimistandard avseende användning av 
VIPS-sökord. Med minimistandard avses de funktionsområden (rubricerade med sökorden) 
som alltid skall vara beskrivna, resterande sökord skall  
självklart också användas, men endast då det anses relevanta för situationen. 



för varje problemområde som åtgärdats.  

 

delvis minst 50 procent av ovan, dock inte komplett. Med eller utan sökord. 

2 poäng 

enstaka mindre än 50 procent av ovan, dock finns anteckning. Med eller utan sökord. 

1 poäng 

inte alls anteckning saknas. 

0 poäng 

 

2) GRADERING KVALITET (bedömning görs av de anteckningar som finns) 

 

mycket bra alla anteckningar är tydliga, språkligt korrekta, koncisa utan överflödig  

3 poäng text och med, för bedömning, nödvändig information medtagen. 

 

bra  > 50 procent av anteckningarna är som ovan, dock inte alla. En del  

2 poäng   innehåller eventuellt för mycket text, eventuellt saknas information, språket 

är inkorrekt t ex fragmentariska meddelanden, ofullständiga meningar, egna 

förkortningar, möjlighet att misstolka finns. 

 

mindre bra < 50 procent av anteckningarna är korrekta, dock finns korrekta anteckningar. 

1 poäng 

 

torftig över lag otydligt, språkligt inkorrekt, väsentlig information saknas. 

0 poäng 

 

3) UPPDATERAT STATUS 

Innebär beskrivning av förändringar i patientens tillstånd över tid. När en förändring skett 

finns detta beskrivet under nytt datum och aktuellt sökord. 

KVANTITET: Alla statusanteckningar som indikerat någon form av problem skall vara 

uppdaterade. Man skall tydligt kunna följa "hur det har gått". 

 

4) OMVÅRDNADSDIAGNOS 

KVALITET: 1 poäng ges om någon form av problem- eller riskidentifiering utan analys finns 

beskriven, 2 poäng  ges om försök till analys finns med, om än ej optimal,  

 3 poäng erhålles endast då en analys av problemet finns beskriven, t ex med relaterat till och 

leder till i korrekt sammanhang.  

 



5) MÅLFORMULERING 

KVALITET: 3 poäng erhålles då målet är formulerat som ett tillstånd hos patienten (ej en 

åtgärd för sjuksköterskan), är realistiskt, mätbart och tidsangivet. 

 

6) PROBLEM BESKRIVNA I ANAMNES/STATUS 

Här avses att bedöma huruvida de problem som finns angivna i vårdplanen, först finns 

beskrivna i anamnes/status. Om problemformuleringar saknas, finns det heller ingenting här 

att bedöma. 

 

7) RESULTAT  

Det är många gånger svårt att med säkerhet avgöra exakt vad resultatet är en effekt av, 

omvårdnadsåtgärder, medicinska åtgärder eller organismens egen "läkningsförmåga". Därför 

är det inte nödvändigt att resultaten är beskrivna i samband med åtgärderna, huvudsaken är att 

det i journalen går att hitta effekten hos patienten, t ex förändringar i dennes funktion. Det kan 

t ex vara beskrivet som ett uppdaterat omvårdnadsstatus. 

 

8) ANVÄNDS VIPS-SÖKORD 

KVALITET: bedöm om sökorden är korrekt använda, dvs rätt text under rätt sökord. Se 

VIPS-folder av Ehnfors, Thorell-Ekstrand, Ehrenberg. 

 

9) LÄSLIG TEXT 

3 p erhålles endast om all text är maskin/datorskriven. 


