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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att beskriva vad distriktssköterskor dokumenterar i samband med 
telefonrådgivning för att kunna utveckla distriktssköterskors omvårdnadsdokumentation vid 
telefonrådgivningssituationer. Författarna har granskat totalt 50 patientjournaler. 
Granskningsdokumentet som använts är hämtat ur ”Lokal anvisning för Hälso- och 
sjukvården i Södra Älvsborg”. Den omfattar granskning av journalföring, bedömning och 
planering, genomförande, individuell omvårdnad och den vårdsökandes delaktighet och 
information, undervisning och överenskommelse. Urvalet var stratifierat, de fem första och de 
fem sista telefonrådgivningarna de fem första dagarna i juli månad 2006, för att undvika att 
granska enbart en distriktssköterskans dokumentation. Resultatet av granskningen visar på 
bristande dokumentation i omvårdnadsjournalen i samband med telefonrådgivning inom 
samtliga granskningsområden t ex så saknas dokumentation om den vårdsökandes aktuella 
behov. Det kan leda till att patientsäkerheten försämras. Författarnas slutsats är att 
distriktssköterskor som arbetar med telefonrådgivning har behov av utbildning vad gäller 
dokumentation i samband med telefonrådgivning för att förbättra och öka patientsäkerheten i 
vård och behandling.  
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Abstract 
 

The aim of the study was to describe what district nurses, who work with telephone- advice, 
document in patient record, to be able to develop their documentation. The Authors have 
examined 50 patient records. The examination tool is collected from “Lokal anvisning för 
hälso- och sjukvården I Södra Älvsborg”. The audit areas was record keeping, review and 
planning, realization, individual nursing and the patients participation, information, education 
and agreement. The sample was stratified to avoid examining only one district nurses´ 
documentation. The sample was from, the five first and the five last telephone-advices that 
was documented in patient record, the five first days in July 2006. The result of the audit 
shows a lack of documentation in nursing record with telephone-advice, for example the 
patients problems is missing, it can lead to a poorer security of the patient. The Authors 
conclusion is that the district nurses who works with telephone-advice needs education in 
documentation, to increase and improve security of the patient in nursing and treatment. 
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1. Introduktion       

  
1.1 Sjuksköterskans dokumentation. 

Det är väl känt att sjuksköterskans dokumentation ska fungera som en hjälp för att besluta hur 
vården ska kunna utformas för varje enskild vårdsökande utifrån ett helhetsperspektiv 
(Cheevakasemsook, Chapman, Francis & Davies, 2006). 
 
Willman och Berthold (1994) ställer krav på sjuksköterskans dokumentation ur två aspekter. 
Den ena är knuten till professionsutvecklingen och innebär att sjuksköterskan är i lag skyldig 
att dokumentera. Den andra aspekten är knuten till disciplinens utveckling och innebär att 
sjuksköterskan måste utveckla ett tydligare språk för att möjliggöra en bättre dokumentation.  
 
För att kunna ge det som patienten behöver måste modeller för dokumentation anpassas till 
det som de är ämnade att tjäna (Jutengren & Christensson, 2006). 
I Törnvall, Wilhelmsson och Wahrens (2004) studie framkom att sjuksköterskan har behov av 
stöd och utbildning för att kunna utveckla omvårdnadsdokumentationen. Vidare enligt 
Jutengren och Christensson (2006) riktas alltmer intresse från Hälso- och sjukvården att 
belysa vad sjuksköterskan dokumenterar i patientjournalen. Motivet är att patienten skall få 
den vård den är berättigad till, och den vård som är given skall också vara dokumenterad. 
 
Björvell (2002) skrev i sin avhandling att utbildning och handledning av sjuksköterskor 
förbättrar deras förmåga att föra en strukturerad journal och i och med det ökar 
patientsäkerheten. En gemensam journalstruktur och terminologi underlättar såväl 
dokumentation som läsbarhet och möjligheterna att ge en säker och effektiv vård.  
Dubbelarbete kan undvikas om den vårdansvarige med säkerhet kan utläsa vad som faktiskt 
utförts (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2001). 
 
 I studie som gjorts av Björvell, Wredling och Thorell-Ekstrand (2003) framkommer att 
sjuksköterskorna är tämligen överens om att dokumentation är lika med patientsäkerhet och 
trots att det tar mera tid i anspråk är det ändå tidsbesparande om dokumentationen utförs på 
ett strukturerat sätt som VIPS-modellen representerar. Rosendal- Darmer, Ankersen, Geissler- 
Nielsen, Landberger, Lippert och Egerod (2004) menar att VIPS-modellen ökar 
sjuksköterskans förståelse och motivation för en förbättrad dokumentation, sjuksköterskan får 
en annan attityd till dokumentationen.   
VIPS sökordsmodell utgår från ett grundläggande omvårdnadsperspektiv oavsett 
vårdverksamhet. PRIM-VIPS är en vidareutveckling av VIPS och har anpassats för 
primärvårdens verksamhetsområden. 
 
I International Council of Nurses (ICN: s) etiska kod för sjuksköterskor poängteras att man 
skall ha ett etiskt tänkande i hela sitt omvårdnadsarbete, även vid dokumentationen. Innehållet 
skall kunna läsas av många utan att vara kränkande mot patienten. En tydlig och korrekt 
dokumentation kan vara avgörande i rättsliga processer (Jahren- Kristoffersen, 1997).  
Frank-Stromberg, Christensen och Elmhurst (2001) har gjort en sammanställning av tidigare 
forskning som diskuterar vikten av att dokumentera på ett korrekt och noggrant sätt för att ha 
bevis vid rättsliga processer samt att skydda patienternas integritet. De hävdar att 
dokumentationen skall ligga till grund för att bevisa att patienternas vård är utförd och utförd 
på ett korrekt vis.  
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Hutters-Becker och Öberg (1992) anser att sjuksköterskorna bör profilera sig som yrkesgrupp. 
För att uppnå en konsekvent profil och optimal kvalitet på rådgivningen är dokumentationen 
av stor vikt. Genom att dokumentera sina insatser får sjuksköterskan ett verktyg för att påvisa 
sin kompetens.  
 
1.2 Patientjournallagen 

I och med att patientjournallagen (1985:562) trädde i kraft 1986, blev skyldigheten för 
sjuksköterskor att föra journal lagstadgad. Med patientjournal avses anteckningar och 
handlingar som upprättas samt handlingar som inkommer i samband med vården. 
Handlingarnas innehåll berör patientens hälsotillstånd, vårdåtgärder samt andra personliga 
förhållanden. Som journalhandling avses framställning i skrift eller bild, upptagning som kan 
läsas, analyseras eller på annat sätt uppfattas endast som tekniskt hjälpmedel (Raadu, 2006).  
 
Journalen är ett arbetsverktyg och ett bedömningsunderlag för vidtagande av åtgärder, samt en 
informationskälla för patienten om erhållen vård. Patientjournalen är den mest centrala 
informations- och kommunikationsverktyg för vårdpersonal (Hellesö & Ruland, 2001).  
 
 

1.3 Journalgranskningsinstrument 

Journalgranskningsinstrumentet CAT-CH-ING har till syfte att granska 
omvårdnadsdokumentation kvantitativt och kvalitativt enligt VIPS modellen (Björvell, 2001). 
Ett annat journalgranskningsinstrument är NoGa-instrumentet. Detta är utformat som ett 
hjälpmedel för att förbättra och följa upp omvårdnadskvalitet och säkerhet (Nordström & 
Gardulf, 1996). 
Metodkommittén inom hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg har tagit fram ett 
journalgranskningsinstrument för dokumentation av telefonrådgivning. 
Journalgranskningsinstrumentet är indelat i två delar. 
Del 1, granskar patientsäkerhet och journalföring. Många telefonsamtal berörs ofta endast av 
denna del, då samtalet är mycket kort med svar på raka frågor från den vårdsökande. Denna 
del kan jämföras med sjukvårdsupplysning. Del 2, bygger på en dialog och en delaktighet 
med den vårdsökande och kännedom om dennes hälso- och livssituation, för att kunna ge en 
adekvat rådgivning. Del 2 är att betrakta som telefonrådgivning (Bilaga 1). 
 
 

1.4 Telefonrådgivning  

Telefonrådgivningen vid vårdcentraler har under de senaste 10-15 åren vuxit till en mycket 
stor verksamhet. Den kräver ett kvalificerat handläggande. Råden som ges kan vara av 
skiftande slag. Det kan röra sig om att ge råd om egenvård, att hänvisa till läkare eller 
vårdcentral, eller till akutmottagningen på ett sjukhus (Marklund, 1999).  
 
Hutters-Becker och Öberg (1992) poängterar att den position som sjuksköterskan har i 
telefonrådgivningen fungerar som en ”frontlinje”. Det är ofta den första kontakten som 
patienten har med sjukvården. Sjuksköterskans bedömningsmöjligheter i telefonrådgivningen 
är begränsad eftersom mötet med den hjälpsökande sker per telefon (O´Cathain, Sampsson, 
Munro, Thomas & Nicholl, 2004; Wahlberg & Wredling, 2001). I sin bedömning måste 
sjuksköterskan lita till delvis osäker information. Patienter har olika förmåga att kommunicera 
sina problem, de kan till exempel vara påverkade av sjukdomstillstånd, oro eller mediciner 
(Leprohon & Patel, 1995).  
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Sjuksköterskan kan inte se sin patient och ofta talar hon med någon annan än den 
hjälpsökande, till exempel en förälder (Leppänen, 2002). Det faktum att sjuksköterskan inte 
kan se sin patient påverkar intrycket av uppringarens trovärdighet och även vilken tillit 
patienten känner för sjuksköterskan (Johnsson-Pettinari & Jessopp 2001). 
 
Enligt Wahlberg, Cedersund och Wredling (2003) är beslutsfattande en huvudsaklig uppgift 
för telefonrådgivningssköterskor, och problem relaterat till sjuksköterskorna, patienterna och 
organisationen påverkar telefonrådgivningssköterskornas arbetssituation. Brist på visuell 
kontakt upplevs som ett problem av telefonrådgivningssjuksköterskorna. Ett annat problem 
var att inte veta hur det gick för patienterna efter samtalet. För att träna upp sin skicklighet att 
samla in fakta om den vårdsökande och utvärdera noggrannheten i omvårdnadsåtgärderna 
som rekommenderas till den vårdsökande kan inspelning av rådgivningssamtal vara en möjlig 
åtgärd (Richards, Meakins, Tawfig, Godfrey, Dutton & Heywood, 2004). 
 
Enlig Johnsson-Pettinari och Jessopp (2001) studie framgår att en mera detaljerad utfrågning 
krävs när sjuksköterskan inte kan se sin patient och sjuksköterskan samlar information och 
sammanställer de uppgifter som uppringaren lämnar. Att arbeta i sjukvårdsrådgivning via 
telefon ställer höga krav på sjuksköterskans tålamod, speciellt när den vårdsökandes önskemål 
inte kan tillgodoses, till exempel om läkarbesök inte kan erbjudas inom önskad tid.  
 
Telefonrådgivningssköterskor tar beslut om hur akut den vårdsökandes symtom är med hjälp 
av att intervjua den vårdsökande och genom att lyssna (Wahlberg & Wredling, 1999). 
Sjuksköterskorna beskriver svårigheter i att möta patienters missnöje, oro för att feltolka 
situationer och risken att vid tidsbrist förlora ”sitt känsliga öra”, det vill säga förmågan att läsa 
mellan raderna och tolka det osagda (Holmström & Dall´Allba, 2002).  
 
Samtalen är målorienterade, varje samtal ska leda till beslut om hur problemet ska hanteras 
och samtalen sker ofta under tidspress (Leppänen & Sellerberg, 2004). 
Wahlberg, Cederlund och Wredling (2003) kom fram till att sjuksköterskorna behövde träna 
sig i att aktivt lyssna, vidare framkom det att sjuksköterskorna behövde träna att hantera 
sociala konflikter, speciellt med vårdsökande från andra kulturer.  
Den följande meningen passar bättre in under nästa rubrik. 
 
 

1.5 Dokumentation vid telefonrådgivning 

Distriktssköterskan ansvarar för att anteckningar förs vid varje patientkontakt via 
telefonrådgivning (PUNK, 2006). Enligt Björvell (2001) ska journalanteckning som förts vid 
telefonrådgivning beskriva varför patienten har ringt, vilka råd och vilken information som 
givits och motivering till varför just det rådet gavs. Sjuksköterskan ska även dokumentera 
vilken åtgärd som genomförs. Patientjournallagen ålägger sjuksköterskan att också göra 
noteringar om telefonsamtal och telefonrådgivning när dessa gäller rådgivning i hälso- och 
sjukvårdsfrågor. Det finns flera ansvarsfall som rör just telefonrådgivning (PUNK 2006).  
Lagens krav har stor likhet med det arbetssätt som är vanligt inom omvårdnadssektorn, 
nämligen att man arbetar processinriktat. Det innebär att telefonrådgivningssjuksköterskan 
innan någon åtgärd sätts in, bedömer situationen och tar in olika uppgifter om hur patienten 
själv och ibland också familjen eller närstående uppfattar situationen (PUNK, 2006). 
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Det som är viktigt för all vårdverksamhet inklusive primärvården, är att det finns en väl 
fungerande patientjournal där distriktssköterskans/sjuksköterskans journalanteckningar utgör 
en del av journalen (PUNK, 2006). Lagstiftningen anger att ”väsentliga uppgifter” ska 
dokumenteras. Vad detta innebär i praktiken anges inte. Det måste den som har skyldighet att 
föra journal själv bedöma i situationen (PUNK, 2006).  
 
Marklund visade 1990 att den genomsnittliga tiden för ett samtal var 3,5 minuter. Erfarenhet 
från flera sjukvårdsrådgivningar 2003 visar att cirka sex till åtta samtal per timme är rimligt 
för en sjuksköterska att hinna med. Den tiden innefattar även dokumentation och reflektion 
(Landstingsförbundet, 2003).  
 
1.6 Problemområde 

Det åligger distriktssjuksköterskor som arbetar i telefonrådgivning att dokumentera i 
omvårdnadsjournal. Det enda verktyg distriktssköterskan har för att få en bild av den 
vårdsökandes aktuella situation är det talade ordet och röstens variationer. Att samtidigt 
lyssna på den vårdsökande, dokumentera i omvårdnadsjournalen och i samverkan med den 
vårdsökande planera för åtgärd, ställer krav på sjuksköterskans förmåga att sammanfatta vid 
telefonrådgivning är en utgångspunkt att kartlägga rådande dokumentation. 
På samtliga hälsocentraler i Västra Gästrikland sker all dokumentation i datoriserad 
patientjournal. Den dokumentation som distriktssköterskan gör i omvårdnadsjournal, 
struktureras genom användning av PRIM-VIPS. Mallar finns upplagda i 
dokumentationsprogrammet inom vissa omvårdnadsområden. Mallarna är inte enhetliga inom 
Primärvården Gästrikland utan varierar mellan de olika hälsocentralerna. Detta gäller även 
mallen för telefonrådgivning. Verksamhetschef har uttryckt önskemål om att genomföra en 
rådande dokumentation. 
 
1.7 Syfte  

Syftet med studien var att beskriva vad distriktssköterskor dokumenterar vid 
telefonrådgivningssituationer. 
 
1.8 Frågeställning 
Vad dokumenterar distriktssköterskor i omvårdnadsjournalen vid telefonrådgivning? 
 

2. Metod 
Granskning av distriktssköterskors dokumentation i omvårdnadsjournal vid telefonrådgivning. 
 
2.1 Design 

Studien är en kvantitativ deskriptiv studie. 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Urvalet är stratifierat. Kriterier för urval: Granskning gäller dokumentation vid 
telefonrådgivningstillfällen, d v s de tillfällen då distriktssköterskan ger vårdsökande råd om 
vård vid telefonkontakt. Granskning har inte skett av de journalanteckningar som enbart gäller 
önskemål om receptförnyelse, ej heller de samtal som gällde överflytt till annan hälsocentral 
eller de som kontaktat fel vårdinrättning. Totalt har 50 (n=50) patientjournaler ingått i 
granskningen, antal sjuksköterskor som granskats framgår ej då journalerna var 
avidentifierade vad gäller patientdata och sjuksköterskans namn. Telefonrådgivningarna är de 
fem första och de fem sista under de fem första vardagarna i juli 2006. Den hälsocentral i 
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Västra Gästrikland som ingått i granskningen, har upptagningsområde i glesbygd och tätort. 
Endast tillsvidareanställda sjuksköterskor har genomfört telefonrådgivningarna. Ingen av 
sjuksköterskorna på den aktuella hälsocentralen arbetade vid tillfället för granskningen enbart 
med telefonrådgivning. 
 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Det granskningsinstrument som använts vid journalgranskningen är hämtat ur ”Lokal 
anvisning för hälso- och sjukvården i södra Älvsborg” (bilaga 1). Granskningsinstrumentet är 
en vidare utveckling av The Buckinghamshire Nursing Record Audit Tool: a unique approach 
to documentation (1997). Ursprungsinstrumentet var inte validitets- eller reliabilitetstestat, 
och det framgår inte om det i Sverige vidareutvecklade granskningsinstrumentet är validitets- 
eller reliabilitetstestat. Granskningsinstrumentet utformades på uppdrag från metodkommittén 
i Södra Älvsborgs län för att klargöra begreppet telefonrådgivning och belysa dokumentation 
av telefonrådgivning. Granskningsinstrumentet har använts för internt bruk inom Alingsås 
Lasarett, Södra Älvsborgs sjukhus och Primärvården Folktandvården i Södra Älvsborg.  
Instrumentet omfattar fem granskningsområden; journalföring med fem frågor med 
svarsalternativ ja och nej, bedömning och planering med sex frågor, genomförande med tio 
frågor, individuell omvårdnad och den vårdsökandes delaktighet med fyra frågor samt 
information, undervisning och överenskommelse med fyra frågor och inom dessa fyra 
granskningsområden har svarsalternativen ja tydligt, ja framgår, nej bristfälligt och nej 
framgår ej funnits. Till samtliga frågor inom varje granskningsområde har svarsalternativet ej 
tillämpbar funnits. Ej tillämpbart innebär att frågan ej var granskningsbar. 
 

2.4 Tillvägagångssätt 

Journalgranskningen har genomförts av båda författarna tillsammans, varje 
telefonrådgivningsjournal har gemensamt granskats. Totalt har 50 omvårdnadsjournaler 
granskats. De omvårdnadsjournaler som ingått i granskningen har plockats fram och 
avidentifierats av administrativ personal på hälsocentralen. Granskningsinstrumentet är 
indelat i två steg. Steg 1 innefattar frågor för att kvalitetssäkra patientsäkerhet och 
journalföring. I steg 2 granskas sjuksköterskan rådgivningssamtal utifrån den vårdsökandes 
berättelse samt om hans/hennes aktuella situation och behov bedöms och analyseras utifrån en 
helhetssyn, se bilaga 1. 
 
2.5 Dataanalys 

Statistikprogrammet SPSS för Windows har använts för bearbetning av insamlad data som 
redovisas i procent och tabeller. 
 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Verksamhetschefen vid hälsocentralen har gett tillstånd till journalgranskningen. 
Omvårdnadsjournalerna var avidentifierade, vilket innebär att varken den vårdsökandes eller 
sjuksköterskans identitet avslöjas. 
Metodkommittén inom hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg har gett tillstånd till att 
granskningsinstrumentet används. 
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3. Resultat 
I resultatredovisningen presenteras respektive granskningsområde var för sig. Frågor som 
använts vid journalgranskningen redovisas i tabeller under respektive granskningsområde, där 
resultatet av varje fråga redovisas separat. Resultatet redovisas i procent. 
 

Granskningsområde Journalföring 
Under området behandlas frågor om hur dokumentationen är utformad. 
 

Tabell 1. Presentation av granskningsområde Journalföring                               n=50                                    

 Ja      Nej          Ej tillämpbart 

 %       %                   % 

 

Har anteckningarna gjorts i anslutning till telefonsamtalet (samma dag)?    100      0                 0 

Är dokumentationen kortfattad?                    98            2                    0 

Är dokumentationen tydlig?                    36          64                    0 

Är dokumentationen skriven med vedertagna förkortningar?                         80          20                    0 

Är dokumentationen fri från kränkande eller nedsättande                               98            2                    0 

omdömen om den vårdsökande? 

 

Omvårdnadsdokumentation i samtliga journaler sker i anslutning till telefonsamtalet. Den är 
fri från kränkande eller nedsättande omdömen om den vårdsökande i nästan alla journaler.  
Omvårdnadsdokumentationen är nästan alltid kortfattad, men i de flesta fall otydlig, d v s 
dokumentationen saknar upplysningar om den vårdsökande t.ex. så saknas dokumentation om 
den vårdsökandes aktuella vårdbehov.  
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Granskningsområde Bedömning och planering 
Under området behandlas frågor som beskriver vilken information sjuksköterskan fått ta del 
av samt planerade egenvårdssåtgärder.   
 
Tabell 2. Presentation av granskningsområde Bedömning och planering             n=50 

                Ja tydligt   Ja framgår    Nej bristfälligt    Nej framgår ej   Ej tillämpbart 

                                                                         %                 %                  %                      %                        %  

Är datainsamlingen gjord som grund   

för bedömning vid telefonrådgivning?               6                20                  38                       36                       0 

Finns det i bedömningen uppgifter där  

det framgår den vårdsökandes beskrivning 

av sin hälsosituation/nuvarande behov?             0                 14                 44                       42                       0 

Är individuell bedömning gjord där den 

vårdsökandes hälsoproblem/problem 

är identifierade?                                                  2                 16                 20                       62                       0 

Är riskbedömning gjord?                                    0                  2                   0                        98                       0 

Finns planerade egenvårdsåtgärder beskrivna?  2                  6                    2                       90                       0 

Är rådgivning/egenvårdsråd planerade 

utifrån den vårdsökandes inneboende 

resurser och sociala situation?                            0                  8                    0                        92                      0                                 

 

 
I de flesta journalerna är dokumentationen av bedömning och planering bristfällig. I de flesta 
journaler finns det inte några egenvårdsåtgärder beskrivna. Den vårdsökandes egen 
beskrivning av sin hälsosituation/nuvarande situation är bristfälligt dokumenterat i 86 % av 
journalerna. 
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Granskningsområde Genomförande 
Under området behandlas frågor om hur rådgivningen genomförts och om den vårdsökandes 
behov/problem. Vidare behandlas frågor om hur den vårdsökandes behov/problem bedömts 
och vilken åtgärd som planerats. 
 

Tabell 3. Presentation av granskningsområde Genomförande                                                                    n = 50                           

                   Ja tydligt  Ja framgår   Nej bristfälligt  Nej framgår ej   Ej tillämpbart 

   %             %                    %                    %                       % 

Har rådgivningen genomförts utifrån 

den vårdsökandes aktuella problem/behov?          8              26                   20                   46                        0 

Framgår det i dokumentationen vilken 

vägledning som gjorts för att genomföra 

t ex egenvårdsåtgärder?                                          0                6                     2                    92                       0 

Om den vårdsökande har hänvisats till 

 medicinsk vård finns det då beskrivet på 

 vilka grunder detta gjorts?                                     2                2                    14                   82                       0 

Finns bakgrund beskrivet till eventuella 

ändringar av tidigare rådgivningsbeslut?                0                0                       0                    0                     100 

Finns den vårdsökandes upplevelser/förståelse/ 

resurser för genomförande av givna råd 

dokumenterade?                                                      0                 0                      0                  100                     0 

Finns det dokumenterat om den vårdsökande 

eller sjuksköterskan ska ta förnyad kontakt?          2                14                     4                    78                     0 

 Finns det en sammanfattning över givna råd/ 

överenskommelser?                                                 0               14                     6                    80                      0 

Finns den vårdsökandes aktuella problem/ 

omvårdnadsbehov dokumenterade?                        0                28                    42                  30                      0 

Finns det dokumenterat vad den vårdsökande 

särskilt bör observera för den fortsatta                         

 egenvården?                                                            0                 2                      0                   98                     0 

Framgår det om rådgivningen har ägt rum i 

samråd med vårdsökande själv/närstående?            8                 2                      8                    82                    0 

 

 

I de flesta journalerna saknas dokumentation om vad den vårdsökande särskilt bör observera 
för den fortsatta vården. Den vårdsökandes upplevelser/förståelse/resurser för genomförande 
av givna råd saknas alltid. I 72 % av journalerna är det bristfälligt eller saknas helt den 
vårdsökandes aktuella problem/omvårdnadsbehov. Frågan som är besvarad ”ej tillämpbar” 
beror på att datajournalen är uppbyggd på det sättet att eventuella ändringar av tidigare 
rådgivningsbeslut blir en ny anteckning. 
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Granskningsområde Individuell omvårdnad och den vårdsökandes delaktighet 
Under området behandlas frågor om huruvida dokumentationen beskriver den vårdsökandes 
berättelse/aktuella problem/hälsohistoria. Vidare behandlas frågor som ligger till grund för en 
helhetsbedömning av den vårdsökandes situation och om uppgifterna lämnas av den 
vårdsökande eller annan person. 
 

Tabell 4. Presentation av granskningsområde Individuell omvårdnad och den vårdsökandes delaktighet                                           

                                                                                                                                                                    n=50 

                                             Ja tydligt Ja framgår  Nej bristfälligt Nej framgår ej Ej tillämpbart 

.       %              %                 %                    %                      % 

Beskriver dokumentationen den vårdsökandes 

berättelse/aktuella problem/hälsohistoria?               0               26                 44                  30                      0 

Finns det dokumenterat fysiska faktorer 

som påverkar den vårdsökande,   

t ex funktionshinder?                                                 0                 0                   2                  98                      0 

Finns det dokumenterat psykologiska, 

sociala eller andliga faktorer, dvs 

en helhetsbedömning av den  

vårdsökandes situation?                                            0                 0                   0                 100                     0 

Framgår det av dokumentationen om 

uppgifterna har lämnats av den vårdsökande 

närstående eller annan person?                                16               10                   0                  74                     0 

 

 

I samtliga patientjournaler är det bristfälligt eller saknas det helt dokumentation angående 
eventuella fysiska faktorer som påverkar den vårdsökande. I samtliga patientjournaler saknas 
även en helhetsbedömning av den vårdsökandes situation. 
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Granskningsområde Information, undervisning och överenskommelse 
Under området behandlas frågor som beskriver vilken information den vårdsökande fått och 
en sammanfattning av rådgivningssituationen. 
 

Tabell 5. Presentation av granskningsområde Information undervisning och överenskommelse            n=50                                    

.                                               Ja tydligt  Ja framgår  Nej bristfälligt Nej framgår ej  Ej tillämpbart 

    %               %                   %                    %                      % 

Framgår det av dokumentationen att den 

 vårdsökande har fått relevanta upplysningar 

om sin hälsosituation och vad som 

särskilt bör iakttagas?                                             0                   2                  2                     96                      0 

Finns det beskrivet om den vårdsökande 

förstått/ser en mening i den information 

som givits vid rådgivningen/överenskommelsen?  0                   0                  2                     98                      0 

Finns det dokumenterat om den vårdsökande 

har fått instruktion/undervisning om 

egenvårdsåtgärder?                                                  0                  6                  4                      90                      0 

Ger dokumentationen en helhetsbild av de 

råd som givits/överenskommelser som 

gjorts vid rådgivningen?                                          0                  6                 12                     82                       0 

 

 

I nästan alla patientjournaler saknas beskrivning om den vårdsökande har förstått/ser en 
mening i den information som givits. I de flesta journaler är det bristfälligt eller saknas helt 
dokumentation om den vårdsökande har fått relevanta upplysningar om sin hälsosituation och 
vad som särskilt bör iakttas. Det saknas även en helhetsbild av de råd som 
givits/överenskommelser som gjorts vid rådgivningen. 
 

4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 

Granskningsresultatet belyser dokumentationen i samband med telefonrådgivning. 
Journalföring 
Dokumentationen är kortfattad och skriven med vedertagna förkortningar, och är till största 
delen fri från kränkande eller nedsättande omdömen om den vårdsökande. 
Bedömning och planering 
 Den vårdsökandes egen beskrivning av sin hälsosituation/nuvarande situation saknas oftast. 
Planerade egenvårdsåtgärder finns sällan beskrivna. 
Genomförande 
Resultatet av granskningsområdet genomförande tyder på att det saknas dokumentation om 
den vårdsökandes upplevelser/förståelse/resurser för genomförande av givna råd. 
Individuell omvårdnad och den vårdsökandes delaktighet 
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Det finns ingen dokumentation om psykologiska, sociala eller andliga faktorer, en 
helhetsbedömning, av den vårdsökande. 
Information, undervisning och överenskommelse 
Det saknas beskrivning om den vårdsökande förstått/ser en mening i den information som 
givits vid rådgivningen/överenskommelsen. Vidare saknas det dokumentation om den 
vårdsökande har fått relevanta upplysningar om sin hälsosituation och vad som särskilt bör 
iakttas.  
 
Det som distriktssköterskor dokumenterar vid telefonrådgivning följer inte de riktlinjer som 
finns i patientjournallagen. Enligt patientjournallagen ska väsentliga uppgifter dokumenteras, 
ansvaret att bedöma vad som är väsentligt överlämnas till den sjuksköterska som arbetar i 
telefonrådgivning. Grunden för all omvårdnad är patientens aktuella 
problem/omvårdnadsbehov.  
 
Resultatet av journalgranskningen visar att dokumentationen om patientens aktuella 
problem/omvårdnadsbehov helt saknas eller är bristfällig i 72 % av patientjournalerna enligt 
tabell 3.  
 

4.2 Resultatdiskussion 

 Det som alltid finns med i de granskade telefonrådgivningsjournalerna är den information 
som skrivs automatiskt när sjuksköterskan loggar in på datorn. Det är information såsom 
ansvarig sjuksköterska och datum. Därefter ska dokumentation av patientens/anhörigas 
beskrivning av kontaktorsak påbörjas. Enligt Björvell (2001) ska journalanteckning som förts 
vid telefonrådgivningsjournal beskriva varför patienten har ringt, vilka råd och vilken 
information som givits och motivering till varför just det rådet gavs. Det som framträder som 
mest positivt i föreliggande studie är att anteckningarna är kortfattade och utan kränkande 
omdömen om patienten men anteckningarna är ofta så kortfattade att de blir otydliga då 
informations saknas. Anteckningarna är skrivna med vedertagna förkortningar och i 
anslutning till telefonsamtalet. För övrigt i föreliggande studie framkommer tydliga brister i 
sjuksköterskornas omvårdnadsdokumentation vid telefonrådgivning. 
Omvårdnadsdokumentationen saknar till stora delar informativ text. 
 
Journalföring 
Sjuksköterskan är enligt patientjournallagen (1985:562) skyldig att föra journal (Raadu, 
2006).I resultatet av föreliggande studie framgår att anteckningarna ofta är kortfattande och 
saknar information. Detta kan leda till försämrad patientsäkerhet och vårdkvalitet då  
information saknas. Enligt Hutters-Becker och Öberg (1992) får sjuksköterskan genom att 
dokumentera sina insatser ett verktyg att påvisa sin kompetens. I föreliggande studie  
tydliggörs inte sjuksköterskans kompetens. En tydlig och korrekt dokumentation kan vara  
avgörande i rättsliga processer (Jahren- Kristoffersen, 1997).  
 
Bedömning och planering 
Den vårdsökandes egen beskrivning av sin hälsosituation och planerade åtgärder saknas ofta i 
telefonrådgivningsjournalen. Den planerade åtgärden hjälpte kanske inte den vårdsökande och 
vid ny kontakt med telefonrådgivningen finns ingen dokumentation om vilka åtgärder som 
planerats. Detta kan leda till att den vårdsökande får samma råd igen och förtroendet för 
sjuksköterskans kompetens minskar. Innehållet i patientjournalen ska enligt PUNK 
handboken (2006) riktas mot individuellt planerad vård för att garantera kontinuitet och 
säkerhet. Vid bristfällig dokumentation försvåras möjligheten till uppföljning. 



    12

 
Genomförande 
Det saknas dokumentation om hur den vårdsökande har uppfattat de planerade åtgärderna och 
om den vårdsökande har fått information om vad som särskilt bör iakttas. Detta kan leda till 
att den vårdsökandes tillfrisknande fördröjs eller att den vårdsökandes hälsotillstånd 
försämras. Granskningen av telefonrådgivningsjournalerna visar att det finns mycket att vinna 
i att utveckla ett tydligare språk för att möjliggöra bättre dokumentation vilket även betonas 
av Hutters-Becker och Öberg (1992). 
 
Individuell omvårdnad och den vårdsökandes delaktighet 
Det saknas dokumentation om det finns fysiska faktorer som påverkar den vårdsökande. Den 
vårdsökande kanske har problem med motoriken och har svårt att klara de planerade 
egenvårdsåtgärderna. Enligt Jutengren och Christensson (2006) riktas alltmer intresse från 
Hälso- och sjukvården att belysa vad sjuksköterskan dokumenterar i patientjournalen. Motivet 
är att patienten skall få den vård den är berättigad till och den vård som är given skall också 
vara dokumenterad.  
 
Information, undervisning och överenskommelse 
Det finns ingen dokumentation om den vårdsökande har förstått/ser en mening i den 
information som givits och det kan leda till att den vårdsökande inte följer givna råd och 
skyller sjukvården för uteblivet tillfrisknande. 
 
Björvell (2002) skrev i sin avhandling att utbildning och handledning av sjuksköterskor 
förbättrar deras förmåga att föra en strukturerad journal och i och med det ökar 
patientsäkerheten. En gemensam journalstruktur och terminologi underlättar såväl 
dokumentation som läsbarhet och möjligheterna att ge en säker och effektiv vård. 
Även föreliggande studie tydliggör behovet av att utveckla dokumentationen för ökad 
patientsäkerhet och mer effektiv vård. 
 
Enligt Car och Sheikhs (2003) litteraturstudie är dokumentationen vid telefonrådgivning 
bristfällig. Även föreliggande studie visade att den dokumentation som finns från  
telefonrådgivningstillfällena är bristfällig. 
 
4.3 Metoddiskussion 

Granskningsinstrumentet som författarna har använt är tidigare använt i Södra Älvsborgslän.  
Det är inte reliabilitets eller validitetstestat. Det valda granskningsinstrumentet var användbart 
för föreliggande studie då det innehåller relevanta frågor i förhållande till den dokumentation 
som granskats. 
Granskningsinstrumentet var utformat utifrån ett helhetsperspektiv på den vårdsökandes, men 
det saknades frågor som berörde den vårdsökandes möjligheter att uttrycka sig. 
Svarsalternativen lämnade inget utrymme för tveksamheter, och båda författarna bedömde 
frågorna lika.  
Författarna valde att utesluta frågorna om patientsäkerhet eftersom journalerna var 
avidentifierade och därför inte kunde ge svar på om journalen innehöll patientens persondata.  
Journalgranskningen var bra val av metod för att få svar på frågeställningen.  
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4.4 Allmän diskussion 

Föreliggande studie visar att det saknas mycket information om den vårdsökande i 
telefonrådgivningsjournal. Det granskningsinstrument som använts har relevanta frågor som 
besvarar frågeställningen i föreliggande studie. Resultatet kan användas som grund för fortsatt 
forskning och utveckling. Granskningen omfattade endast 50 journaler, vilket motsvarade en 
ordinär arbetsdags totala antal rådgivningsjournaler år 2006. Trots att det är flera 
sjuksköterskors dokumentation som granskats kan man inte se någon kvalitetsmässig skillnad 
på journalanteckningarna. 
 
 Det skulle vara intressant att granska dokumentationen i samband med telefonrådgivning vid 
andra hälsocentraler, för att kunna jämföra eventuella skillnader inom området dokumentation 
vid telefonrådgivning. Skulle resultatet vara lika nedslående på andra hälsocentraler, krävs en 
handlingsplan för att sjuksköterskor ska ta sitt ansvar för att dokumentera det som 
sjuksköterskor enligt lag är skyldiga till. 
 
 Telefonrådgivningsjournalen bör utformas på ett mera strukturerat sätt för att möjliggöra en 
god och tydlig dokumentation. En enhetlig gemensam telefonrådgivningsjournal skulle kunna 
var en möjlig åtgärd inom primärvården, för att förbättra förutsättningarna för dokumentation 
vid telefonrådgivning. Detta underlättar även vid samverkan mellan olika hälsocentraler. 
Sjuksköterskornas utbildningsbehov vad gäller dokumentation bör inventeras och vikten av 
tydlig dokumentation uppmärksammas. Resultatet i föreliggande studie visar på att 
dokumentationen är så bristfällig så att de krav som ställs i författningarna i journalföring inte 
uppfylls. Patientsäkerheten åsidosätts då dokumentationen ger bristande information om 
patientens situation d.v.s. risk finns för felaktig bedömning, åtgärd och behandling. 
Efter införande av en gemensam mera strukturerad rådgivningsjournal, föreslås en ny 
journalgranskning. 
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