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Sammanfattning

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsdokumentationens kvalitet vid 

telefonrådgivning. Studien genomfördes på en hälsocentral i Gästrikland. Totalt granskades

100 datajournaler med hjälp av en utvecklad granskningsmall. De områden som granskades 

var: kontaktorsak, mål, omvårdnadsåtgärder och uppföljning. Resultatet visade att 

sjuksköterskornas omvårdnadsdokumentation vid telefonrådgivning har vissa brister och den 

inte till fullo följer gällande författningar. Resultatet visade att i samtliga journaler var 

kontaktorsaken för telefonrådgivningen dokumenterad. Dokumenterade mål för omvårdnaden 

däremot, var endast dokumenterat i en av de hundra journalerna. Omvårdnadsåtgärder utifrån 

kontaktorsak var dokumenterade i de alla flesta fall och i hälften av journalerna var 

omvårdnadsåtgärderna också tydligt beskrivna. Däremot var uppföljningen av 

omvårdnadsåtgärderna endast dokumenterat i en av hundra journaler. Texten var lättläst och 

lättförståelig i de flesta av journalerna och de flesta av anteckningarna var signerade. 

Resultatet visar vidare att VIPS sökord för problem och åtgärder inte användes i 

omvårdnadsdokumentationen i någon större utsträckning. Sammantaget visar resultatet att 

vissa delar av sjuksköterskornas omvårdnadsdokumentation vid telefonrådgivning behöver 

förbättras för att säkerställa kvaliteten i omvårdnadsarbetet.

Nyckelord: Telefonrådgivning, omvårdnadsdokumentation, kvalitet.



Abstract

The purpose of the study was to describe the quality of nursing documentation at telephone 

counselling. The study was carried out at a health care centre in Gästrikland, Sweden. With 

help of a viewing instrument the authors reviewed 100 patient records. The fields which were 

reviewed was: the reason for contact, nursing goal, nursing intervention and nursing outcome.

The result indicated that nurses´ nursing documentation at telephone counselling had some 

lacks and that it doesn't comply with the current legislation. The result indicated that the cause 

of contact was documented in all 100 of the patient records. Nursing goal was only 

documented in one of the 100 patient records. The reason for contact was documented in most 

of the records and nursing intervention was clearly described in half of the records. However 

the follow-up of the nursing intervention was only documented in one of the 100 patient 

records. In most of the records the text was easy to read and easy to grasp and most of the 

notes were signed. Further the result shows that VIPS-keywords for problems and 

intervention were not used in any major extent in the nursing documentation. In conclusion 

result shows that parts of the nurses´ documentation at telephone counselling are in need of 

enhancement to secure the quality of nursing care.

Keywords: Telephone counselling, nursing documentation, quality.
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1. Introduktion

1.1 Telefonrådgivning

Den första kontakten med hälso- och sjukvården sker oftast via telefon. Den svenska 

modellen med telefonrådgivning utvecklades under 1970-talet.  Huvudsyftet med 

telefonrådgivning är att kontakten med primärvården ska vara lättillgänglig och att den 

vårdsökande ska ha möjlighet att prata med en kompetent sjuksköterska som kan bedöma den 

vårdsökandes problem och ge relevanta råd (Marklund, 1990). Vid kontakt med 

telefonrådgivning diskuteras medicinska problem, egenvårdsåtgärder och även vidare kontakt 

med läkare och annan sjukvårdspersonal (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003). Den som 

kontaktar telefonrådgivningen kanske inte vet om tillståndet är akut eller inte och önskar då 

att diskutera detta med en kunnig person inom vården. I Sverige ger nästan alla sjuksköterskor 

vid telefonrådgivningen dagligen råd och information gällande omvårdnad (Holmström & 

Dall´Alba, 2002). Många sjuksköterskor upplever det som ett problem att inte ha patienten 

framför sig. Vid telefonrådgivning måste sjuksköterskan utifrån samtalet kunna fatta beslut 

och ge adekvat vård. Därför är det viktigt att sjuksköterskor inom telefonrådgivning får 

utbildning inom egenvård. Det är också viktigt för sjuksköterskan att kunna ge information till 

patienten på ett bra sätt och försäkra sig om att patienten förstått informationen. Om 

sjuksköterskorna vid telefonrådgivningen arbetar utifrån dessa principer så ger man de bästa 

förutsättningarna till att patienterna får lämplig vård (Wahlberg, Cedersund & Wredling,

2003; Leclerc, Dunnigan, Côté, Zunzunegui, Hagan & Morin, 2003).

Sjuksköterskans värdering av den vårdsökandes problem grundar sig på tre framträdande 

områden: vårdsökaren, sjuksköterskan och organisationen ( Wahlberg, Cedersund & 

Wredling, 2005). I en studie gjord av Holmström och Dall´Alba (2002) beskrev 

sjukvårdspersonalen att de är vana med att personligen träffa patienter och göra 

undersökningar för att lättare kunna ge patienten en lämplig vård. I det personliga mötet med 

patienten kan man se på kroppsspråket och ansiktsuttrycket vilket man inte gör vid 

telefonrådgivning. Kvalitéer som en sjuksköterska behöver vid telefonrådgivning är att vara 

lyhörd, kunna läsa mellan raderna och förstå vad patienterna menar även om de inte uttrycker 

det i ord. Dessa kvalitéer behöver sjuksköterskan för att kunna hjälpa patienten på bästa 

möjliga sätt och samt att själv vara säker vid eventuella anmärkningsärenden. 

Sjuksköterskorna vid telefonrådgivningen i studien av Holmström och Dall´Alba (2002)
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 upplevde ofta att de kunde höra på en patients röst om deras tillstånd var allvarligt eller inte. 

Sköterskorna försökte också se vilka konsekvenser sjukdom eller föreslagen behandling hade 

i varje enskilt patientfall. Sjuksköterskorna kände att det fanns krav på att ge varje patient den 

tid de behövde samtidigt som de ska se till att varje samtal blir så korta som möjligt. Vissa 

samtal handlar inte om sjukvårdsproblem utan att patienten har ett behov av att prata med 

någon som de litar på. Dessa samtal tog ofta lång tid och sjuksköterskan måste ha tålamod 

med dessa patienter och försöka att avsluta samtalet så smidigt som möjligt. En viktig roll 

som sjuksköterskorna i telefonrådgivning har är att utbilda patienterna i egenvård så att de kan 

hantera enklare hälsoproblem i hemmet (Holmström & Dall´Alba, 2002). 

Om patienterna upplever att konsultationen med rådgivningen inte är tillfredsställande finns 

risk för att förtroendet minskar. I en studie av Wahlberg och Wredling (1999) visade sig de 

flesta patienterna vara nöjda med konsultationen, men en del upplevde att det var svårt att 

komma fram till rådgivningssköterskan. Effekten av sjukvårdens begränsningar visar en 

annan studie gjord av Wahlberg, Cedersund och Wredling (2002) där sjuksköterskorna 

uttryckte att det fanns ett begränsat antal läkartider under kvällar och helger och 

sjuksköterskorna ville att de som verkligen behövde dessa tider skulle få dem. Samtidigt som 

de kände att alla patienter hade rätt till en snabb och korrekt hantering av sina problem. 

Patientens välmående var sjuksköterskornas ansvar. Sjuksköterskornas kände en inre konflikt 

mellan vad de ansåg var bäst för patienten och vad sjukvården hade att erbjuda. Studien

visade också att sjuksköterskorna tyckte att de största problemen vid telefonrådgivning var att 

sjukvårdsresurserna inte räckte till, att behöva ta emot andrahands konsultationer och att alltid 

behöva fatta beslut. Beslutstagande verkar vara kärnan i telefonrådgivning (Wahlberg, 

Cedersund & Wredling, 2002).

1.2 Bedömning, planering och utvärdering av omvårdnadsarbetet

1.2.1 Omvårdnadsprocessen 

I boken Nursing Process and Nursing Diagnosis av Iyer, Taptich och Bernocchi-Losey (1991) 

beskriver författarna att användningen av omvårdnadsprocessen i praktiken har implikationer 

för omvårdnadsprofessionen, patienten och sjuksköterskan. Syftet med modellen är att 

säkerställa en individuell vård för patienten och dennes närstående. Omvårdnadsprocessen 

möjliggör en interaktion mellan patient och sjuksköterska, där patienten ska stå i fokus.
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 Sjuksköterskan validerar observationer med patienten och tillsammans utformar och planerar 

de patientens vård. Omvårdnadsprocessen är organiserad i fem olika faser: bedömning,

diagnos, planering, åtgärd och utvärdering. I bedömningsfasen samlas fakta in för att 

identifiera patientens behov, problem och även andra angelägenheter rörande patienten. I 

diagnosfasen granskas de insamlade fakta som analyseras och tolkas. Slutsatser dras även 

kring patientens behov, problem och utifrån denna utvecklas en omvårdnadsdiagnos. I 

planeringsfasen utvecklas strategier för att förebygga, minimera och åtgärda problemen som 

sjuksköterskan funnit i omvårdnadsdiagnosen. I åtgärdsplanen ses vilka åtgärder som ska 

sättas in utifrån omvårdnadsdiagnos och mål. Utvärderingsfasen är fortgående under hela 

processen för att se om målen har uppnåtts. Omvårdnadsprocessen består av sex grunddrag: 

målmedvetenhet, systematik, dynamik, interaktivitet, flexibilitet och teori. 

Omvårdnadsprocessen kan beskrivas som målmedveten eftersom den är målinriktad. Den är 

systematisk för att den har ett organiserat angreppssätt. Processen är dynamisk för att den 

ständigt förändras. Patientens fördelar med användningen av omvårdnadsprocessen är att den 

kvalitetssäkrar vården samtidigt som patienten är delaktig i vården. Fördelen för 

sjuksköterskan är att den ökar arbetstillfredsställelsen och sjuksköterskans utveckling inom 

sin profession (Iyer, Taptich & Bernocchi-Losey, 1991). 

1.2.2 Dokumentation 

Rutiner för registrering av telefonförfrågningar bör finnas för varje vårdenhet. Kan vård och 

behandling av en patient anses inledd genom telefonsamtalet ska det enligt Patientjournal-

lagen (SFS, 1985:568) upprättas en journal eller en anteckning skrivas i redan upprättad 

journal. Om det anses att vård och behandling inte är inledd genom telefonsamtalet bör 

anteckning om samtalet sparas en kortare tid, förslagsvis tre månader (SOSFS, 1993:20). De 

uppgifter som sjuksköterskan samlar in vid samtalet ska dokumenteras. Journalen ska 

innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Den ska även 

innehålla väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, uppgifter om ställd diagnos och 

väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder (SFS, 1985:562). Det enda sättet 

sjuksköterskor legitimt kan styrka genomförd omvårdnad är genom

omvårdnadsdokumentation, då endast dokumenterad omvårdnad juridiskt anses genomförd. 

Patientjournaler gör det möjligt att vidarebefordra utförda omvårdnadshandlingar och även 

väsentlig information mellan vårdgivarna (Owen, 2005). Omvårdnadsdokumentationen spelar 

en central och viktig roll för resultaten av patientvården och för att visa betydelsen av 

omvårdnaden. Om det inte finns något skrivet om omvårdnaden är det omöjligt att bekräfta på
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 vilka grunder beslut och åtgärder relaterade till omvårdnaden har baserats på. Det som inte 

finns skriftligen dokumenterat av sjuksköterskor, antas heller inte ha blivit gjort (Briggs & 

Dean, 1998; Adamsen & Tewes, 2000)

Trots tydligheten i regelsystemet visar flera studier att sjuksköterskors dokumentation har 

brister (Tornkvist, Gardulf & Strender, 1997; Törnvall, Wilhelmsson & Wahren, 2004).

Flera studier har undersökt orsaken till detta. Tidsbrist är en orsak, sjuksköterskor har uttryckt 

att dokumentationen tar tid från det direkta patientarbetet. Trots det ger vi en högre 

trovärdighet till skriven dokumentation än till den muntliga dokumentationen (Björvell, 

Wredling & Thorell-Ekstrand, 2003). En studie, gjord av Törnkvist, Gardulf och Strender 

(1997) visar på flera orsaker till brister i omvårdnadsdokumentationen . Sjuksköterskor 

(n=164) fick besvara ett frågeformulär rörande attityder till omvårdnadsdokumentation, dessa 

orsaker indelades i fem grupper. Dessa grupper var: brist på system och rutiner på hur 

journaler ska skrivas, brist på tid, brist på kunskap om vad som är viktigt att dokumentera, 

brist på platser att vara på för att kunna dokumentera och brist av stöd från kollegor. Alla 

deltagarna i studien var positiva till vidareutbildning inom omvårdnadsdokumentation. 

Utbildning i dokumentation har visat sig öka sjuksköterskors insikt om vikten av en noggrann 

dokumentation. Som det ser ut idag görs dokumentationen när det finns tid över (Törnkvist, 

Gardulf & Strender, 1997). I en studie gjord av Nordström och Gardulf (1996) framkom det 

att utbildning i dokumentation, för omvårdnadspersonal, ökade kvaliteten på 

dokumentationen. Personal på olika vårdavdelningar på ett sjukhus i Sverige deltog i studien. 

Journaler från de olika avdelningarna granskades gällande dokumentation. Efter granskningen 

fick en avdelning på sjukhuset utbildning i dokumentation. Därefter gjordes en ny granskning 

som visade en stor förbättring av dokumentationen. Personalen hade efter utbildningen 

dokumenterat fler steg i omvårdnadsprocessen och dokumentationen i övrigt var bättre. I en 

interventionsstudie genomförd av Björvell, Wredling och Thorell-Ekstrand (2003) beskrev 

sjuksköterskorna att en utbildning i en mer strukturerad omvårdnadsdokumentation fått dem 

att tänka på ett annorlunda sätt i sitt arbete med patienterna. Deltagarna i studien var också 

överens om att dokumentation är nödvändig för patientens säkerhet, även om de klart och 

tydligt sa att det nya sättet att dokumentera tog mera tid. Sjuksköterskorna beskrev också att 

de till en början var emot den strukturerade dokumentationen och mot ett mindre medicinskt 

sätt att tänka om patienten, men att detta hade ändrats under de två första åren efter införandet 

av datoriserad dokumentation. ”…det har varit en lång process och jag har äntligen börjat 
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komma in idet. Jag har aldrig sagt att jag har varit någon expert på omvårdnad, aldrig 

någonsin. Nej, jag var en medicinsk teknisk expert. Jag var tränad på det sättet, det var så det 

var och det har varit en stor process. Jag trodde att jag skulle förlora så mycket, jag trodde 

faktiskt att omvårdnad hade mindre betydelse. Jag var inte tränad att vara en 

omvårdnadsexpert. Nu kan jag faktiskt säga att jag är en omvårdnadsexpert” ( Björvell, 

Wredling & Thorell-Ekstrand, 2003 s. 405).   

Mahler, Ammenwerth, Wagner, Tautz, Happek, Hoppe och  Eichstädter (2007) uttrycker att 

omvårdnadsdokumentationen är en viktig del av den kliniska dokumentationen, men det finns 

stora brister i kvaliteten. Studien visar vidare att efter införandet av datoriserad dokumentation 

ökade kvaliteten på dokumentationen, t e x dokumenterades problem, åtgärder och resultat i 

större omfattning än tidigare. Men även om dokumentationen visade en förbättring så var 

dokumentationen inte fullgod. 

Kvaliteten av verksamheten inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkras (SOFSF,1996:787). Det finns ett speciellt ökat krav på kontinuerlig

kvalitetsutveckling inom omvårdnadssektorn (Nordström & Gardulf, 1995).

Att kvalitetsmässigt granska patientjournaler har visat sig minska risken för fel och dålig 

standard i dokumentationen. Granskningen är också en viktig del i handhavandet av 

eventuella risker i handläggningsprocessen kring patienten. Den har också visat sig vara 

betydelsefull för kvalitetssäkringen. Patientsäkerhet är av yttersta vikt och journalföring 

kommer att fortsätta vara en väsentlig del i omvårdnaden. En noggrant utförd dokumentation 

är grundläggande för att upprätthålla kontinuitet och även för att informera om pågående vård 

och behandling av patienten (Owen, 2005). Även när olika vårdenheter delar känslig 

information angående patienten via olika datasystem så ska det inte inskränka på patientens 

integritet och säkerhet. Det finns olika datasystem som man kan använda sig av som skyddar 

säkerheten på innehållet i patientjournalerna. Detta utan att offra värdet av informationen som 

behövs för diagnos och behandling av patienten och även för forskningsändamål (Agrawal & 

Johnson, 2007). I studien av Agrawal och Johnson (2007) framkom också att webbaserad 

service kan användas för att förmedla känslig information angående patienter mellan enheter 

utan att kompromissa på säkerhet eller patientens integritet. Flera andra studier visar 

förbättringar gällande kvalitet och säkerhet vid användandet av en gemensam
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dokumentationsmodell. Modellerna används för omvårdnadsdiagnostik och 

omvårdnadsåtgärder i den dagliga omvårdnaden av inneliggande patienter. 

Vidare visar resultaten av dessa studier en förbättrad och mer strukturerad dokumentation 

genom användandet av gemensamma dokumentationsmodeller (Müller-Staub, Needham, 

Odenbreit, Lavin & van Achterberg, 2007; Thoroddsen & Ehnfors, 2007; Nordström & 

Gardulf, 1996).

Den svenska VIPS- modellen utvecklades och publicerades 1998 (Ehnfors, Ehrenberg & 

Thorell-Ekstrand) för att ge stöd och struktur till sjuksköterskors dokumentation. VIPS-

modellen bygger på fyra övergripande mål: Välbefinnande, Integritet, Prevention och 

Säkerhet. Dessa mål kan användas vid utvärdering av patientens omvårdnad. Modellen är 

uppbyggd med utgångspunkt av omvårdnadsprocessens steg, bedömning, diagnos, planering, 

genomförande och utvärdering. I VIPS-modellen utrycks det som omvårdnadsanamnes, 

omvårdnadsstatus, omvårdnadsdiagnos, mål, omvårdnadsåtgärder, omvårdnadsresultat och 

omvårdnadsepikris. Modellen innehåller speciella sökord för omvårdnadsanamnes, 

omvårdnadsstatus och omvårdnadsåtgärder. Syftet med modellen är att vägleda 

sjuksköterskan i processen av bedömning av patientens problem/behov, identifiera och 

analysera patientens problem, sätta upp mål för omvårdnaden, samt planera och genomföra 

omvårdnaden samt utvärdera resultat (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000; 

Ehrenberg, Ehnfors & Thorell-Ekstrand, 1996). 

Resultaten från en studie visade att införandet och fullföljandet av ett program, gällande 

omvårdnadsdokumentation där VIPS-modellen ingick, hade ett positivt inflytande på 

omvårdnadsdokumentationen och att VIPS- modellen ökade sjuksköterskornas förståelse för 

omvårdnadsprocessen. Studien bevisar också att det är nödvändigt att alla sjuksköterskor får 

utbildning inom omvårdnadsdokumentation, istället för att utbilda några få nyckelpersoner 

och förvänta sig att de ska påverka de önskade förändringarna (Rosendal Darmer, Ankersen, 

Geissler Nielsen, Landberger, Lippert & Egerod, 2004).
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1.3 Problemområde

Flera studier visar på brister i omvårdnadsdokumentationen, dels generellt men även vid 

telefonrådgivning. Vikten av en fullgod omvårdnadsdokumentation är av stor betydelse för att 

kunna ge patienterna en trygg och säker vård. På uppdrag av en chef för en hälsocentral i 

Gästrikland genomfördes denna studie för att undersöka kvaliteten på 

omvårdnadsdokumentationen vid telefonrådgivning. Syftet med uppdraget var att identifiera 

eventuella brister i omvårdnadsdokumentationen som senare skulle kunna förbättras för att 

säkerställa vårdkvaliteten.

1.4 Syfte

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsdokumentationens kvalitet vid 

telefonrådgivning.

1.5 Frågeställningar

1. Till vilken grad och med vilken kvalitet är patientens kontaktorsak och målet med 

rådgivningen dokumenterad?

2. Till vilken grad och med vilken kvalitet är omvårdnadsåtgärder dokumenterade?

3. Till vilken grad finns dokumentation kring uppföljning av omvårdnadsåtgärder 

dokumenterade?
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2. Metod 

2.1 Design

Designen är en empirisk kvantitativ studie med beskrivande karaktär (Brink & Wood 2001).

2.2 Urval/ undersökningsgrupp

Granskningen är genomförd vid en hälsocentral i Gästrikland och på uppdrag av 

verksamhetschefen för hälsocentralen. Ett inklusionskriterium för journalerna som var med i 

studien var att de skulle finnas dokumenterade som telefonrådgivning under tidsperioden 

2007-01-01 till och med 2007-05-31. Ett annat inklusionskriterium var att patienterna skulle 

ha varit i kontakt med telefonrådgivningen på hälsocentralen en enda gång under den valda 

perioden. Sammanlagt var det 2955 patienter som ringt till telefonrådgivningen under denna 

tidsperiod. För att inte behöva välja mellan olika anteckningar som fanns i journalerna valdes 

att inkludera de patientjournaler där patienter varit i kontakt med telefonrådgivningen endast 

en gång. Antalet telefonkontakter blev då 1936 stycken. Utifrån dessa gjordes ett retrospektivt 

och systematiskt urval av var tionde journal. Undersökningsgruppen bestod av 100 journaler 

där sjuksköterskor har gjort rådgivningsanteckningar i samband med telefonrådgivning. 

Antalet sjuksköterskor som gjort anteckningar i journalerna under denna tid var ca 5-10 

personer. Åldern på de personer som rådgivningen gällde varierade mellan 1-77 år (mean 32 

år) varav 44 var män och 56 var kvinnor.

2.3 Datainsamlingsmetod

En granskningsmall utvecklades utifrån CAT-CH-ING instrumentet (Björvell, Wredling & 

Thorell-Ekstrand 2002). CAT-CH-ING instrumentet är uppbyggt utifrån 

omvårdnadsprocessen (Iyer, Taptich & Bernocchi-Losey 1991) och VIPS-modellen för 

omvårdnadsdokumentation (Ehnfors & Thorell-Ekstrand 1992). Granskningmallen som 

utvecklades bestod av 10 områden gällande kontaktorsak, mål, omvårdnadsåtgärder, 

uppföljning, användning av VIPS sökord, om texten är lättförståelig och om anteckningarna 

var signerade, se bilaga 1. Dessa områden innefattar omvårdnadsprocessens bedömningsfas,
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planeringsfas och utvärderingsfas (Iyer, Taptich & Bernocchi-Losey 1991). Med 

bedömningen av om anteckningarna var tydliga, menades att de skulle vara tydliga, språkligt 

korrekta, koncisa utan överflödig text och med, för bedömningen, att nödvändig information 

fanns med för att säkerställa kvaliteten av omvårdnaden (Björvell, Wredling & Thorell-

Ekstrand 2002). Texten ska inte kunna misstolkas och att det ska finnas en grundlig 

beskrivning av problemet som patienten sökt för.  

2.4 Tillvägagångssätt

Författarna kontaktade chefen för hälsocentralen innan granskningen och fick då veta att 

granskningen skulle ske på plats på hälsocentralen. Vid granskningen fick författarna själva 

en tillfällig inloggning i Profdoc, som är ett databaserat journalhanteringssystem. 

Koordinatorn på hälsocentralen skrev ut listor från Profdoc på patienter som varit i kontakt 

med telefonrådgivningen under den angivna perioden. Från listan med 1936 patienter valdes 

var tionde patient ut för att få fram 100 journaler. För att mäta reliabiliteten på 

granskningsmallen så gjordes ett interreliabilitetstest där författarna oberoende av varandra 

granskades samma tio journaler, som inte ingick i undersökningsmaterialet. Därefter 

jämfördes resultatet av testet. Reliabiliteten uttrycks genom en koefficient som kan variera 

mellan 0-1, där ett betyder mycket hög reliabilitet eller mätsäkerhet (Forsberg & Wengström,

2003). Koefficienten i detta test blev 0,7. Olikheterna i bedömningen diskuterades tills 

överrensstämmelse rådde i bedömningen. Granskningen gjordes under en dag i oktober 2007 

på hälsocentralen där författarna själva gick in i datajournalen och granskade 50 journaler var.

2.5 Dataanalys

Data har bearbetats med hjälp av beskrivande statistik. Resultatet presenteras i form av 

tabeller och i löpande text. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Vårt önskemål var att journalerna skulle var avidentifierade. Vid granskningen var inte 

materialet avidentifierat, men vid presentation av resultatet kommer inga sjuksköterskor eller 

patienter kunna identifieras. Listorna med personnummer förstördes efter utförandet av 

granskningen. Författarna försäkrar att ingen identitet av vare sig sjuksköterskor eller 

patienter kommer att röjas. I samråd med författarnas handledare gjordes ingen ansökan för 

studien till etiska rådet.
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3. Resultat 

Resultaten av de 100 granskade journalerna, gällande omvårdnadsdokumentation vid 

telefonrådgivning, kommer att presenteras i tabellform och i löpande text. 

Dokumentation rörande kontaktorsak och mål.

Resultatet i tabell 1 visar att i samtliga rådgivningsanteckningar var kontaktorsaken 

dokumenterad och i de flesta fall tydligt beskriven dvs. att anteckningarna skulle vara tydliga, 

språkligt korrekta, koncisa utan överflödig text och med, för bedömningen, att nödvändig 

information fanns med för att säkerställa kvaliteten av omvårdnaden (Björvell, Wredling & 

Thorell-Ekstrand, 2002). Däremot var dokumenterade mål för omvårdnaden endast 

dokumenterat i en av 100 journaler.

Tabell 1.  Kontaktorsak och mål för telefonrådgivningen.

Ja
n

Nej
n

Finns kontaktorsak 
dokumenterad

100 0

Tydligt beskriven 73 27
Finns förväntade mål 
dokumenterade

1 99
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Dokumentation rörande omvårdnadsåtgärder.

Resultatet i tabell 2 visar att omvårdnadsåtgärder utifrån kontaktorsak var dokumenterade i de 

flesta fall och i hälften av journalerna var omvårdnadsåtgärderna tydligt beskrivna dvs. att 

anteckningarna skulle vara tydliga, språkligt korrekta, koncisa utan överflödig text och med, 

för bedömningen, att nödvändig information fanns med för att säkerställa kvaliteten av 

omvårdnaden (Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand, 2002). Däremot var uppföljningen av 

omvårdnadsåtgärderna endast dokumenterat i en journal. 

Tabell 2.  Planerade omvårdnadsåtgärder och uppföljning av telefonrådgivningen.

Ja
n

Nej
n

Dokumenterade 
omvårdnadsåtgärder 
utifrån kontaktorsak

93 7

Tydligt beskrivna
omvårdnadsåtgärder

52 48

Uppföljning av 
omvårdnadsåtgärder

1 99

Övriga kvalitetsaspekter.

Resultatet i tabell 3 visar att VIPS sökord för problem och åtgärder endast användes i åtta av 

de hundra granskade journalerna, i de fallen var de också korrekt använda. Texten var lättläst 

och lättförståelig i de flesta av journalerna och de flesta av anteckningarna var signerade.

Tabell 3.  Övriga kvalitetsaspekter av dokumentationen.

Ja
n

Nej
n

Används VIPS sökord för 
problem och åtgärder

8 92

Används VIPS sökorden 
korrekt

8 92

Är texten lättläst och 
lättförståelig

96 4

Signerade anteckningar 80 20
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4. Diskussion

4.1 Huvudresultat

Resultatet visade att sjuksköterskornas dokumentation vid telefonrådgivning har vissa brister 

och den inte till fullo följer gällande författningar. Journalgranskningen visade att i samtliga 

journaler var kontaktorsaken för telefonrådgivningen dokumenterad. Mål för omvårdnaden 

däremot, var endast dokumenterat i en av de hundra journalerna. Omvårdnadsåtgärder utifrån 

kontaktorsak var dokumenterade i de alla flesta fall och i hälften av journalerna var 

omvårdnadsåtgärderna också tydligt beskrivna. Däremot var uppföljningen av 

omvårdnadsåtgärderna endast dokumenterat i en av hundra journaler. Texten var lättläst och 

lättförståelig i de flesta av journalerna och de flesta av anteckningarna var signerade. 

Resultatet visar vidare att VIPS sökord för problem och åtgärder inte användes i 

omvårdnadsdokumentationen i någon större utsträckning. Sammantaget visar resultatet att 

vissa delar av sjuksköterskornas dokumentation vid telefonrådgivning behöver förbättras för 

att säkerställa kvaliteten i omvårdnadsarbetet.

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsdokumentationens kvalitet vid 

telefonrådgivning. Resultatet visar att vissa delar i dokumentationen har brister. Enligt 

patientjournallagen (SFS, 1985:562) ska journalen innehålla de uppgifter som behövs för en 

säker och god vård av patienten och sjuksköterskans dokumentation bör följa 

omvårdnadsprocessen (SOSFS, 1993:17). Sjuksköterskor har alltså en skyldighet att 

dokumentera det de bedömer och planerar vid ett rådgivningssamtal för att säkerställa vården 

av patienten och för att kvalitetssäkra vården bör den dokumentationen följa 

omvårdnadsprocessen. Enligt Iyer, Taptich och Bernocchi-Losey (1991) ökar också 

omvårdnadsprocessen tillfredsställelsen i sjuksköterskans arbete och höjer hennes 

professionella växt. Omvårdnadsprocessen främjar utvecklingen av relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Sjuksköterskans belöning i omvårdnadsarbetet är hans/hennes

förmåga att bistå patienten till att möta identifierade behov. Omvårdnadsprocessen 

uppmuntrar till nyskapande och kreativitet för att lösa problem i omvårdnadsarbetet. 

Omvårdnadsprocessen förebygger också den slentrian som kan förekomma i 

omvårdnadsarbetet t.ex. att sjuksköterskan inte ser alla delar i omvårdnadsarbetet utan bara
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 utför en upprepning av den arbetsuppgift hon/han ska genomföra (Iyer, Taptich & Bernocchi-

Losey, 1991)  

Kontaktorsaken var dokumenterat i alla 100 granskade journaler. Kontaktorsak som sökord

kan uppfattas som självklar, däremot visar resultatet i föreliggande studie att sjuksköterskan i 

många fall dokumenterade hela telefonrådgivningen under sökordet kontaktorsak. Liknande

resultat har även visat sig i en studie gjord av Chang, Mayo och Omery (2002) nämligen att 

sjuksköterskorna gjorde en bra dokumentation i bedömningsfasen, men att det fanns många 

brister i dokumentationen i utvärderingsfasen. I föreliggande studie var i de flesta av 

journalerna kontaktorsaken tydligt beskriven vilket betyder att sjuksköterskan har beskrivit 

anledningen till att patienten ringde och att den skrivna texten inte kan missuppfattas. 

Författarna utgick från CAT-CH-ING instrumentet (Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand,

2002) och bedömde hur anteckningarna skulle tolkas och vilka värderingar som skulle lägga 

in i begreppet tydligt beskriven. Tydligheten i de dokumenterade anteckningarna avgör 

kvaliteten på omvårdnadsdokumentationen. Trots att kontaktorsaken var dokumenterad i alla 

journaler så är det en brist att allt dokumenterades under ett och samma sökord. Möjligen kan 

förklaring till detta vara detsamma som Törnkvist, Gardulf och Strender (1997) visade, att en

orsak till bristande dokumentation var att sjuksköterskorna var osäkra på vad som skulle 

dokumenteras under respektive sökord. 

Syftet med VIPS-modellen är att vägleda sjuksköterskan i omvårdnadsprocessen och dess 

olika delar: bedömning och identifiering av problem, mål, planering, genomförande och 

utvärdering av resultat. (Ehnfors, Ehrenberg,  & Thorell-Ekstrand, 2000). För att få en 

övergripande bild av patientens problem så bör sjuksköterskan dokumentera under flera VIPS 

sökord t.ex. om någon ringer för förkylning kan detta dokumenteras under sökorden 

andning/cirkulation. Om sjuksköterskan ger patienten råd att dricka mycket ska det 

dokumenteras under medverkan eller skötsel. Sjuksköterskan kan även ge råd att patienten bör 

vila mycket och det dokumenteras under skötsel. Granskningen visade att i endast 8 % av 

journalerna användes VIPS sökord korrekt och VIPS sökord för problem och åtgärd och

sjuksköterskornas dokumentation vid telefonrådgivning hade brister, dessa brister i 

dokumentationen kan möjligen förklaras av tidsbrist. En studie av Törnkvist, Gardulf och

Strender (1997) visade att tidsbrist var en vanlig förklaring till bristande dokumentation. Alla 

sjuksköterskor i studien gjord av Törnkvist, Gardulf och Strender (1997) var mer eller mindre

positiva till utbildning inom omvårdnadsdokumentation. Flera studier visar att utbildning av
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 sjuksköterskor inom omvårdnadsdokumentation förbättrade resultatet avsevärt. (Nordström 

& Gardulf, 1996; Törnvall, Wahren & Wilhelmsson, 2007).

Sjuksköterskorna som deltog i studien gjord av Törnvall, Wahren och Wilhelmsson (2007)

var positiva till utbildning inom VIPS och omvårdnadsdokumentation. Detta är av stor vikt 

för att sjuksköterskorna ska känna sig säkrare på hur sökorden ska användas och detta 

beskrivs även i en studie gjord av Törnkvist, Gardulf och Strender (1997). 

Mål dokumenterades endast i en journal i föreliggande studie. Enligt en sjuksköterska på 

hälsocentralen så dokumenterades inte mål för patientens vård. Förklaringen till detta var att 

inom rådgivningen fanns det ingen möjlighet att skriva mål för patienten, eftersom 

sjuksköterskan ofta vidarebefordrar patienten till en läkare och det är då läkaren som sätter 

upp mål för patienten. Detta ställningstagande ter sig märkligt då sjuksköterskan själv är 

ansvarig för omvårdnaden. Ytterligare en förklaring till det bristfälliga resultatet kan vara att 

sjuksköterskan inte skriver mål när de vidarebefordrar utskrivning av recept till läkare. Ett 

exempel på ett mål i sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation kan vara om patienten ringer 

för feber och förkylning. Sjuksköterskans omvårdnadsmål kan då vara att patienten ska bli 

feberfri om tre dagar. Sjuksköterskans åtgärder kan vara att patienten får råd om 

egenvårdsåtgärder t ex vila och dricka mycket. Patienten får rådet att höra av sig igen till 

rådgivningen om ingen förbättring skett efter tre dagar, vilket då är uppföljningen. Enligt 

omvårdnadsprocessen (Iyer, Taptich & Bernocchi-Losey, 1991) och (SOSFS, 1993:17) ska 

mål alltid dokumenteras vid journalföring, men vid telefonrådgivning uppfylls inte detta. En 

studie gjord av Törnvall, Wahren och Wilhelmsson (2007) visade att mål var den del av 

omvårdnadsprocessen som dokumenterades i minst utsträckning och det överensstämmer med 

resultatet i föreliggande studie. 

Dokumentation av omvårdnadsåtgärder gjordes i de flesta journaler. Sjuksköterskorna 

identifierade patientens problem och utifrån problemet satte de in lämpliga råd och 

omvårdnadsåtgärder. Däremot var beskrivningen av omvårdnadsåtgärderna inte tydlig i 

hälften av journalerna. Med tydlighet menas att sjuksköterskan har preciserat 

omvårdnadsåtgärderna t.ex. att i de granskade journalerna skrivit: ger råd om att köpa 

nässpray. Ett förtydligande av denna dokumentation skulle kunna vara: ger patienten råd om 

att köpa nässpray och använda detta tre gånger dagligen, en puff i varje näsborre i en veckas 

tid. Omvårdnadsdokumentationen ska innefatta alla delar i omvårdnadsprocessen, bedömning, 

diagnos, planering, åtgärd och utvärdering. Dokumentationen av omvårdnadsåtgärder görs för
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att visa insatta åtgärder för patientens problem. Dokumenteras inte omvårdnadsåtgärderna så 

kan ingen uppföljning av dessa dokumenteras i journalen. I föreliggande studie fanns det stora 

brister i dokumentationen kring uppföljning. Detta resultat överrensstämmer med tidigare 

studier (Chang, Mayo & Omery, 2002). 

Många sjuksköterskor tycker att dokumentationen är viktig men ändå så visar studier att det 

finns brister (Tornkvist, Gardulf & Strender, 1997; Törnvall, Wilhelmsson & Wahren, 2004). 

Författarna i föreliggande studie tror att orsaker till bristerna är att det inte finns bra rutiner för 

hur dokumentationen ska gå till och även brist på utbildning i dokumentation. Detta kan leda 

till att sjuksköterskorna hittar egna sätt att dokumentera på och att anteckningarna 

dokumenteras under ett och samma sökord istället för att använda fler sökord för att 

strukturera upp och även få en överskådlig bild av omvårdnadsdokumentationen. Brist på 

kunskap om vad som är viktigt att dokumentera gör att man tappar kontinuiteten i vårdkedjan 

kring patienten. En viktig del är att sjuksköterskan endast dokumenterar det hon anser vara 

väsentlig information för omvårdnaden och inte dokumenterar patientens berättelse ordagrant.  

Tidsbristen vid telefonrådgivning kan bero på att sjuksköterskan blir stressad när hon ser alla 

väntande samtal och resultatet kan bli att dokumentationen blir kortfattad, för att 

sjuksköterskan vill hinna med så många samtal som möjligt. På vårdavdelningar kan platsbrist 

vara en orsak till bristande dokumentation, men vid telefonrådgivningen i föreliggande studie 

har sjuksköterskorna egna rum där de sitter vid telefonrådgivning. På grund av att 

sjuksköterskorna har sina egna sätt att dokumentera på så kan det leda till att de inte får 

feedback eller stöd från sina kolleger gällande dokumentationen. En annan orsak kan vara att 

andra kolleger inte ser anledningen till att dokumentationen är en viktig del av 

sjuksköterskornas arbete. Flera studier visar dessa orsaker till bristerna i 

omvårdnadsdokumentationen (Tornkvist, Gardulf & Strender, 1997; Törnvall, Wilhelmsson 

& Wahren, 2004). Utbildning inom dokumentation har visat sig förbättra dokumentationen 

och förståelsen för den. Flera studier visar att de flesta sjuksköterskor var positiva till 

utbildning inom dokumentation (Nordström & Gardulf, 1996; Törnvall, Wahren & 

Wilhelmsson, 2007). Flera studier (Briggs & Dean, 1998; Adamsen & Tewes, 2000) visar att 

dokumentation är en viktig del för att kvalitetssäkra vården och för resultatet av vården av 

patienten. Om omvårdnadsdokumentationen inte är gjord är det omöjligt att verifiera på vilka 

grunder man tagit beslut och på vilka grunder åtgärderna varit baserade på. Det som inte finns 

dokumenterat är inte heller gjort.
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4.3 Metoddiskussion 

Som datainsamlingsmetod granskade författarna datajournaler. Granskningen genomfördes 

under en dag på hälsocentralen. Granskningsmallen som användes utvecklades med CAT-CH-

ING mallen (Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand, 2002) som grund. De delar i CAT-CH-

ING mallen som var lämpliga för granskningen användes i föreliggande studie. Den färdiga 

granskningsmallen mailades till chefen för hälsocentralen, där granskningen ägde rum. 

Granskningsmallen ”godkändes” av chefen och alla delar som hon ville få granskade i studien 

fanns med i mallen, vilket kan ses som en styrka. För att styrka reliabiliteten i studien så 

gjordes ett reliabilitetstest på granskningsmallen med acceptabelt resultat. Andra styrkor i 

föreliggande studie var att författarna inte valde att granska de journaler som var 

dokumenterade under semesterperioden, då detta kunde påverka resultatet. Urvalet av 100 

stycken journaler gjordes systematiskt för att granskningen skulle kunna representera en större 

population, vilket också är en av studiens styrkor. 

Då författarna själva utvecklat mallen och att den inte var beprövad kan validiteten av 

instrumentet inte styrkas och det kan ses som en svaghet. Å andra sidan är mallen uppbyggd 

utifrån kända begrepp i delar av VIPS-modellen och omvårdnadsprocessen. Utifrån syftet 

med studien anser författarna att journalgranskning var den bästa metoden för att svara på 

frågeställningarna. För att vidare förstå sjusköterskornas attityder och inställningar till 

omvårdnadsdokumentationen skulle studien kunna kompletteras med intervjuer.

4.4 Allmän diskussion 

En av förutsättningarna för en god omvårdnad är en fullgod dokumentation. Med fullgod 

dokumentation menar författarna att adekvat information finns dokumenterat i journalen för 

att kunna ge en god omvårdnad till patienten. En fullgod dokumentation ger också en bra 

vårdkvalitet och vårdsäkerhet. 

Författarna anser att en förd datajournal är flexibel och skapar möjlighet till överskådlighet 

över genomförd vård och åtgärder. Möjligheten att dokumentera direkt i journalen ökar 

dessutom säkerheten för att informationen inte förändras över tiden, som den lätt kan göra vid 

endast muntlig information. Som det ser ut idag så används olika dokumentationsmodeller för 

olika vårdenheter. En gemensam dokumentationsmodell skulle underlätta förmedlandet av
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patientinformation mellan olika vårdenheter. Den skulle också öka säkerheten genom att all 

vårdpersonal vet var de ska hitta information om patienten. Vid användandet av olika 

modeller kan det vara lätt att missa viktig information om en patient på grund av att 

personalen letar på fel ställe eller inte vet vart de ska söka efter informationen i journalen. 

Därför är det viktigt att all personal lär sig hur modellen är uppbyggd och fungerar för att de 

ska kunna använda den på rätt sätt. 

Användandet av webbaserad vårdinformation är något som ökar i dagens samhälle. Att 

utveckla ett bra internetstöd till patienten för vård och omsorg underlättar säker 

informationsöverföring över vårdgivargränser. Detta bidrar också till samverkan mellan

vårdens och omsorgens aktörer. Informationsöverföringen innebär att man via ett datasystem 

kan utbyta information dels vårdpersonal emellan men även mellan personal och patient. På 

detta sätt blir patienten blir mer delaktig i sin vård. En positiv aspekt med användandet är att 

vårdpersonalen vet att informationen de skickar hamnar i rätt händer. Det här sättet att arbeta 

sparar även mycket tid vid t ex överföring av patientjournaler eller annan typ av information. 

En nackdel kan vara att all vårdpersonal får tillgång till alla journaler och vilket kan 

missbrukas t ex att vårdpersonalen kan söka reda på information om en patient av ren 

nyfikenhet och inte för att vårdpersonalen har användning av informationen i patientvården. 

När man faxar en journal eller annan patientinformation så kan i princip vem som helst 

komma över informationen i journalen.  En förd datajournal med en given struktur och med 

tydliga sökord gör det även möjligt att följa patientens vård och kvaliteten av den. Om 

kvaliteten av dokumentationen är fullgod kan den varna om kvalitetsnivån sjunker, till 

exempel genom att trycksår registreras i journalen kan sjuksköterskan följa upp utvecklingen 

av såret. Ett annat exempel kan vara att sjuksköterskan kan se på vätskelistan om en patient 

har druckit tillräckligt under en dag. Med bristande omvårdnadsdokumentation är risken stor 

att patientens behov inte tillgodoses så som det är önskvärt och att kontinuiteten försämras. 

Sjuksköterskan har omvårdnadsdokumentation som en del i sin yrkesprofession och bör 

därför också sträva efter att göra en fullständig sådan. Det är viktigt att alla yrkesgrupper 

förstår vikten av att dokumentation görs och att detta tar tid. Flera studier visar på att 

sjuksköterskor inser vikten av en bra dokumentation. Trots detta finns det fortfarande brister. 

Författarna tror att tidsbrist kan vara en anledning till att det fortfarande finns brister i 

dokumentationen. Även avsaknad av stöd från kollegor kan vara en orsak. Studier visar också 

att många sjuksköterskor är positiva till vidareutbildning inom dokumentation
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Flera studier har också visat att utbildning inom dokumentation förbättrar dokumentationens 

kvalitet, vilket författarna anser bör uppmärksammas. Kontinuerlig utbildning av de 

grundläggande momenten i dokumentation kan vara av stor vikt för sjuksköterskor. Detta för 

att sjuksköterskorna ska få mer kunskap kring vad dokumentationen ska innehålla. Får 

sjuksköterskorna en uppdatering kring dokumentationens olika delar, kan det vara lättare för 

sjuksköterskorna att göra en fullständig dokumentation. 

Författarna anser att utbildning inom dokumentation är av stor vikt och att det vore av intresse 

att göra om denna studie om några år för att se, om och i så fall hur dokumentationen har 

förändrats efter genomgången utbildning.
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Bilaga 1

1. Finns kontaktorsak dokumenterad?

2. Är kontaktorsaken tydligt beskriven?

3. Finns omvårdnadsåtgärder utifrån kontaktorsak dokumenterade?

4. Är omvårdnadsåtgärderna tydligt beskrivna?

5. Finns förväntade mål dokumenterade?

6. Finns dokumentation kring uppföljning av omvårdnadsåtgärder?

7. Används sökorden i VIPS för problem och åtgärder?

8. Är sökorden i VIPS korrekt använda?

9. Är texten lättläst/ lättförståelig?

10. Är anteckningarna signerade?


