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Vårt syfte med arbetet har varit att göra en undersökning om hur den dagliga dokumentationen 
genomförs inom äldreomsorgen i två olika kommuner. Avgränsningen vi valt är ett 
boende/avdelning per kommun. Vi trodde när vi påbörjade vår undersökning att det ena boendet 
skulle visa sig vara överlägset det andra vad gällde dokumentation. Tittat närmare har vi gjort på 
vilka riktlinjer och arbetssätt de använder sig av i de olika kommunerna, hur rutinerna fungerar 
kring utförande av dokumentationen samt att senare ta del av densamma. I undersökningen ingick 
även att ta reda på om personal och chefer har samma syn på dokumentation, om de anser det vara 
svårt eller lätt att skilja på SoL- (Socialtjänstlagen) och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) 
dokumentationen samt vilka för- och nackdelar de kan se med att använda sig av dokumentation 
som arbetssätt. Huruvida för- eller nackdelarna får konsekvenser för de boende och den omsorg de 
får.

De intervjuer samt den enkätundersökning vi gjort har visat oss att de två boenden vi undersökt var 
mer nära varandra i rutiner och arbetssätt runt dokumentation än vi trodde när vi påbörjade 
undersökningen. Personalen såväl som de två enhetscheferna hade väldigt likartade upplevelser och 
tankar runt för- och nackdelar med dokumentation. De lagar som verksamhetens dokumentation 
grundar sig på är bland annat SoL, HSL och Sekretesslagen. När det handlar om dokumentation är 
det viktigt att kommunikationen är tillfredsställande personalen emellan. För att åstadkomma detta 
är det elementärt att begreppen information, meddelande och förståelse fungerar tillsammans och 
bildar en helhet.

Förord

Lindström Victoria

            Lingman Elenora  
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Vi vill tacka vår handledare Anders Hydén för god vägledning och stöd i arbetet med uppsatsen. Vi 
vill även tacka personalgrupperna samt enhetscheferna som medverkade i vår undersökning.

Victoria Lindström & Elenora Lingman, juni 2008. 
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KAPITEL1

INLEDNING

BAKGRUND

Under vår praktiktid väcktes vårt intresse för den sociala dokumentationen då vi insåg vilka stora 
skillnader det finns i hur den utförs mellan olika verksamheter inom äldreomsorgen. Vi vill därför 
ta reda på om det även finns skillnader i rutiner mellan olika kommuner. Vi anser att det är av stor 
vikt att personalen använder sig och drar nytta av dokumentationen för att förmedla information om 
den enskilde mellan varandra. Vi tror också att den vård och omsorg personalen ger till den enskilde 
riskerar att försämras om det finns brister i rutinerna omkring dokumentationen. Vi har därför 
planerat att undersöka och jämföra två olika avdelningar i två skilda kommuner för att se om och i 
så fall vilka rutiner som finns beträffande social dokumentation. I de fall dokumentation finns, vill 
vi ta reda på om personalen följer upp den i sitt dagliga arbete med de boende. Saknas 
dokumentation och rutiner för detta, vill vi ta reda på om och i så fall vilka konsekvenser detta får 
för de boende.    

På ett individuellt plan anser vi att dokumentationen gynnar både boende samt personal, de boende 
får en vård och omsorg som är mer kontinuerlig och individualiserad. Ur personalens synvinkel tror 
vi att arbetssättet förenklas om dokumentationen används på ett korrekt sätt. Personalen spar både 
tid och pengar och låter fler få ta del av de resurser som finns att tillgå i verksamheten. Att 
arbetssättet förenklas minimerar riskerna för felaktigt bemötande och andra händelser som kan 
resultera i avvikelseanmälningar mot enheten.    

PROBLEMFORMULERING

Det vi vill granska i vår c- uppsats är om och hur dokumentation utförs i två olika kommuner och 
vad det har för påverkan på omvårdnaden. Det vi menar med dokumentation är den som, enligt 
socialtjänstlagen, dagligen bör genomföras av undersköterskor och vårdbiträden. Den dagliga 
dokumentationen innefattar exempelvis det som avviker från den normala, viktiga händelser eller 
att man ger hjälpen på annat sätt än vanligt till exempel matar någon som brukar äta själv. För att ta 
reda på om och hur dokumentation utförs har vi valt ut två särskilda boenden i två skilda kommuner 
för jämförelse dem emellan. För att ytterligare avgränsning begränsar vi oss till att jämföra en 
avdelning/ett hus per boende. Vi ämnar undersöka olika riktlinjer och arbetssätt när det gäller 
dokumentationen mellan de båda kommunerna.  Problemet med dokumentationen är att när den ej 
utförs korrekt, kontinuerligt eller med gemensam värdegrund riskerar man att förlora syftet med den 
lagstadgade dokumentationen som exempelvis är att ge kunden/den boende kontinuitet, trygghet 
och rättssäkerhet i sin vardag.
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Vår nyfikenhet väcktes av möjligheten att ta reda på hur vården och omsorgen av de boende kan 
förbättras och vidareutvecklas om personalen använder sig av dokumentation. Detta anser vi även 
vara en viktig ingrediens i vårt framtida arbete som eventuella enhetschefer.           

SYFTE

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur dokumentationen genomförs i två olika kommuner

FRÅGESTÄLLNING

Hur dokumenterar man på de olika avdelningarna?

Följs lagarna angående dokumentation på de granskade avdelningarna?

Vilka fördelar och nackdelar finns det med dokumentation?

Lindström Victoria

            Lingman Elenora  
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KAPITEL 2

METOD

I detta arbete använder vi oss av både kvalitativ och kvantitativ metod för att det passar vårt syfte, 
att undersöka hur dokumentationen genomförs, och för att ge undersökningen en större validitet och 
reliabilitet. När det gäller informationshämtning ser vi det som en fördel att använda flera olika 
metoder som exempelvis intervjuer och enkäter för att säkra pålitligheten. För att göra just detta och 
för att få en bredare vetskap om undersköterskornas och vårdbiträdenas kunskap om användandet 
av dokumentation valde vi att använda den kvalitativa metoden med enkäter. Svarsfrekvensen för 
enkätundersökningen var hög, 93 procent av de tillfrågade svarade. Den kvalitativa metoden 
används på grund av att vi genom intervjuer anser oss få en djupare inblick i kunskapen som finns 
inom verksamheterna vad gäller riktlinjer, rutiner och lagar kring dokumentation. 

En begränsning av antalet intervjuer gjordes till att endast intervjua enhetscheferna med tanke på att 
de inte bara har det slutgiltiga ansvaret över dokumentationen utan även har kunskap i personalens 
arbetssätt och hantering av dokumentationen. Vid genomförande av intervju- och 
enkätundersökningar är det viktigt att tänka på hur frågorna är utformade och dess inbördes ordning 
(Patel & Davidsson, 2003). Intervjuguide och enkätfrågor gjordes i samspel med varandra för att 
belysa olika teman från två håll.  Intresset för hur dokumentationen utförs på olika verksamheter 
kom under praktikperioden, då vi var på olika ställen såg vi vilken skillnad det var mellan 
verksamheterna när det gäller dokumentationen. De två verksamheter vi bestämt oss för att jämföra 
har valts på grund av att vi fått information om att den ena verksamhetens dokumentation fungerar 
bättre än vad den gör på den andra. Det väcktes också en nyfikenhet hos oss att undersöka om sättet 
att dokumentera har någon inverkan på omsorgsarbetet. 

I vårt arbete har vi valt att avgränsa oss till att intervjua de två enhetschefer som är ansvariga för de 
båda avdelningar, vi tänker jämföra när det gäller vetskapen om och användandet av 
dokumentation. Vi vill även jämföra personalens kunskap om och användandet av dokumentation 
på de båda avdelningarna, därför lämnar vi även ut femton stycken enkäter på respektive avdelning. 
Ett av syftena med enkäterna och intervjuerna är att vi ska kunna se om enhetscheferna och 
personalen har samma uppfattning om vad dokumentation är och när och hur man ska använda den. 

Vårt resultat valde vi att presentera med hjälp av tre teman, dessa teman valde vi med tanke på 
frågeställningen likväl med tanke på svaren från intervjuer och enkäter. En av frågeställningarna 
handlade om hur dokumentation hanteras och journalförs på de berörda avdelningarna och besvaras 
med hjälp av det första temat som är, dokumentation. Det andra temat inriktas på SoL och HSL 
eftersom det uppkom två olika uppfattningar om detta från chefer och personal. 
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Båda cheferna ansåg det vara ett stort problem att personalen har så stora svårigheter att skilja på 
dokumentationen och veta till vilken lag dokumentationshändelserna hör, när vi sedan tolkade 
enkätsvaren förstod vi att personalen själv inte ansåg sig ha fullt så stora problem med detta som 
deras chefer menade. Det tredje och sista temat föll sig även det naturligt eftersom det i vår 
undersökning tydligt framkom att all personal och båda cheferna såg många och viktiga fördelar 
med dokumentationen, det kom även fram enstaka nackdelar. Dessa olika sidor menar vi är viktiga 
att framhäva eftersom de är anledningen till att fortsätta arbeta med dokumentation som arbetssätt 
inom omsorgen och för att motivera såväl personal som chefer inför det viktiga arbetet. I temat 
dokumentationens olika sidor förs de fördelar och nackdelar fram som chefer och personal gett 
förslag på i intervjuer och enkätsvar.  

KVANTITATIV METOD

Den kvantitativa metoden använder vi oss av för att få en bredare inblick i personalens utbildning, 
kunskap, åsikter och inställning angående dokumentation. Anledningen till att vi valde att lämna ut 
enkäter till personalen var att det är de som utför själva dokumentationen och därmed även den 
bredaste kunskapen om hur utförandet fungerar i vardagen.

När det gäller den kvantitativa delen använder vi oss av en enkätundersökning bland all berörd 
personal på de respektive avdelningarna. Frågorna har bland annat varit om de anser sig ha fått 
utbildning i hur man dokumenterar och om de själva kan se några fördelar med dokumentation. Vid 
utformandet av enkätfrågorna (bilaga 2) utgick vi ifrån de intervjufrågor vi gjort. Vi lämnade ut 
femton stycken enkäter vardera på de båda arbetsplatserna tillsammans med en vädjan till 
personalen om att svara på dem åt oss. Enkäterna har besvarats utan vår närvaro för att vi inte 
personligen skulle kunna påverka svaren negativt eller positivt. Undersökningens reliabilitet 
redogör studiens tillförlitlighet, vilket betyder att ett mätinstrument ska ge samma data gång efter 
gång. De förändringar som möjligen uppstår beror helt och hållet på variationer i mätobjektet och 
inte på mätinstrumentet (Denscombe, 2000). Studiens reliabilitet är hög eftersom vi vid 
resultatframställningen av enkätundersökningen fick liknande svar från personalgrupperna 
oberoende av deras arbetslivserfarenhet, utbildning eller kommuntillhörighet. 

Undersökningens validitet beskriver om studien mäter det som avses mätas, att metoder och data är 
korrekta. Det gäller att forskningens data reflekterar verkligheten och sanningen, samt täcker in de 
olika informanternas tilltänkta svar på de frågor som ställs (Denscombe, 2000). För att man ska 
kunna uppnå detta ställs flera olika frågor med samma innerbörd. Dessa frågor jämförs i efterhand 
för att se till att de mäter det som är tänkt, vilket är nödvändigt för att uppnå en hög grad av validitet 
(Patel & Tebelius, 1987). För att få en hög validitet i studien har vi i enkätundersökningen använt 
oss av frågor med liknande innerbörd, vilket har resulterat i att vi i efterhand har kunnat jämföra 
dessa frågor och fått fram ett tillförlitligt resultat som reflekterar verksamhetens verklighet.

KVALITATIV METOD

Lindström Victoria
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Den kvalitativa metoden, intervjuer, används för att bland annat få en djupare och en mer specifik 
inblick i de två enhetschefernas syn på dokumentation. Det är enhetscheferna som ska se till att 
dokumentationen genomförs och att personalen får de verktyg som behövs för att kunna utföra 
dokumentationen. 

Orsaken till att vi intervjuar dessa två enhetschefer är att vi är intresserade av att göra en jämförande 
studie mellan deras verksamheter. De sitter inne med kunskaperna och har det övergripande 
ansvaret för dokumentationen på respektive verksamhet. Vi ämnar ta reda på hur den hanteras och 
om medarbetarna fått någon sorts utbildning angående dokumentation. Våra huvudfrågor var bland 
annat om de anser att det finns klara riktlinjer och rutiner för social dokumentation samt om 
medarbetarna fått utbildning i hur man dokumenterar? De båda intervjuinformanterna i studien 
kontaktades individuellt per telefon där de tillfrågades om de ville medverka. De fick information 
om studiens syfte med en viss modifiering för att de inte omedvetet eller medvetet skulle styra 
resultatet i någon riktning, vi frågade även om vi kunde lämna ut enkäter för personalen att svara 
på. Vid utförandet av intervjuerna användes en intervjuguide (bilaga 1) men det ställdes även 
följdfrågor under intervjun. Öppna frågor har använts utan fasta svarsalternativ, detta innebär att 
intervjuerna får en tämligen låg grad av strukturering. Med strukturering menar vi det 
svarsutrymme intervjupersonerna får. Vid en helt strukturerad intervju lämnas ett lite utrymme för 
intervjupersonen att svara på och är intervjun lågt strukturerad lämnas ett större utrymme för 
intervjupersonen att svara på (Patel & Davidsson, 2003).

TOLKNING

I både kvalitativ och kvantitativ forskning vill man vinna kunskap som gör att man kan formulera 
en teori som kan rättfärdigas (Hartman, 1998). När det gäller den kvalitativa forskningen så har 
forskarens/forskarnas tolkning av de studerande människornas attityder och upplevelser en 
avgörande roll. När den kvalitativa forskningen ska tolkas används oftast den hermeneutiska cirkeln 
för att rättfärdiga dessa tolkningar (Hartman, 1998). 

Ett sätt att förklara texttolkning är att använda sig av den hermeneutiska cirkeln. Förståelse av en 
text är enligt hermeneutisk teori en kontinuerlig interaktion mellan textens helhet och dess delar. Ett 
huvudtema inom hermeneutiken har alltid varit att meningen hos en del endast kan förstås om det 
sätts i samband med helheten. 

Vi har använt oss av den hermeneutiska cirkeln för att tolka de resultat vi fått genom att intervjua 
två enhetschefer och lämna ut enkätfrågor till två personalgrupper. Valet av att använda sig av 
intervjuer till enhetscheferna och enkätfrågor till personalen gjordes för att få en större förståelse 
och helhetsbild. Vår förförståelse inför detta arbete grundar sig på tidigare arbetslivserfarenheter 
inom äldreomsorgen samt från praktiktiden. 

Den ena av författarna gjorde sin praktik på boende 2 och en av studieuppgifterna var att ”samla 
gruppen” vilket innebar att tala inför en grupp och få dem att förenas kring ett ämne. Detta ämne 
blev dokumentation och författaren startade med en kort information till gruppen angående detta 
ämne, varefter hela gruppen diskuterade vikten av dokumentation. Vi är medvetna om att de 
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förutfattade meningar och förkunskaper vi har innebär att det kan vara svårt att hålla sig helt 
objektiva till studie resultatet. Det vi har gjort är att försöka sätta vår förförståelse åt sidan och 
koncentrera oss på de svar vi fått genom intervjuerna och enkäterna. 

Under själva intervjuerna var vi noga med att anteckna och dokumentera med bandspelare det 
intervjupersonerna sade för att vid utförandet av själva tolkningen kunna gå tillbaka och göra en till 
synes obegriplig utsaga förståelig. Eftersom man aldrig kan få fullständigt kunskap om det 
mänskliga sammanhanget kring händelseförlopp och uttalanden är det viktigt att man är noggrann 
med dokumentationen.  De olika delar som vi har fått fram genom att tolka intervju- och 
enkätsvaren har vi tagit fram systematiskt för att inte godtyckligt välja exempelvis en utsaga som 
stämmer överens med våra förväntningar eller vår förförståelse. Vid användandet av den 
hermeneutiska cirkeln har vi rört oss mellan del och helhet för att ge den enskilda satsen en mening 
åt stycket, vilket ger sammanhanget en djupare förståelse. Den första tolkningen gjordes utifrån 
intervjusvaren, när vi sedan tolkade enkätsvaren såg vi tydliga likheter mellan personalens och 
enhetschefernas svar och svaren verksamheterna emellan. Genom upprepade och noggranna 
tolkningar av enkät- och intervjusvaren har vi hittat olika satser och stycken som i sin tur har skapat 
en förståelse som bildat en helhet. De gemensamma nämnare vi bland annat såg i intervju- och 
enkätsvaren var den positiva inställningen till dokumentation samt avsaknaden av utbildning för 
både personal och enhetschefer. Den skillnad som framkom i tolkningen av intervju- och 
enkätsvaren var de två enhetschefernas uppfattning om personalens svårigheter att dela på SoL- och 
HSL dokumentation. Personalen å andra sidan ansåg inte att det var så svårt att separera de båda 
dokumentationsformerna. Ur enkät- och intervjusvaren har vi tagit fram gemensamma nämnare 
(delar) för de båda verksamheterna och dessa bildar tillsammans resultatet (helheten). Några av de 
delar vi har byggt vårt resultat på är svårigheterna med att skilja på SoL- och HSL dokumentation, 
avsaknad av utbildning inom dokumentation och fördelar/nackdelar med dokumentation. 

De olika delar vi valt fungerar som en sammanhängande interaktion mellan varandra och helheten 
(resultatet). Dessa delar, tillsammans med flera andra, har skapat förståelse som sedan bildar en 
helhet. När det gäller dokumentation så är verksamheten lika beroende av enhetschefernas 
inställning, vilja och kunskap angående dokumentation som av personalens. Verksamheternas 
dokumentation är inte genomförbar utan både enhetschefernas eller personalens medverkan, de 
båda fungerar som olika delar vilka sedan mynnar ut i en helhet. 

Inom hermeneutiken menar man att förståelse av helheten leder till ökad förståelse av delarna och 
på samma sätt leder förståelse av delarna till en ökad förståelse av helheten. (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Inom hermeneutisk forskning är det inte meningsfullt att prata om korrespondens 
eftersom det anses vara omöjligt att få en fullkomligt korrekt och neutral uppfattning om andra 
människors perspektiv. 

Det man istället får göra är att utgå ifrån är en relativistisk uppfattning om sanningen hos de teorier 
som man lägger fram, i förhållande till den historiska och sociala kontext teorierna skapas i är de 
sanna. (Hartman, 1998).
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN

I studien har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska krav som forskningsrådet fastslagit, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, (www.vr.se). 

Informationskravet innebär att uppgiftslämnarna och undersökningsdeltagarna ska informeras om 
deras uppgift i studien och de villkor som gäller för deras deltagande. Informanterna ska underrättas 
om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan några 
påtryckningar från forskaren eller någon annan. 

Det bör heller inte ligga något slags beroendeförhållande mellan informanten och forskaren. Alla 
inslag i den aktuella studien som kan tänkas påverka informanternas villighet att delta ska man 
informera om.  Detta innebär att man ska informera de personer som ska delta i undersökningen om 
studiens generella syfte, vilka fördelar och risker som deltagande i undersökningen kan föra med sig 
och om hur studien är upplagd (Kvale, 1997). Forskaren ska även inhämta 
undersökningsdeltagarnas och uppgiftslämnarnas samtycke, enligt samtyckekravet (www.vr.se). 

Konfidentialitetskravet är ett annat av huvudkraven, detta innebär att data som identifierar 
personerna som undersöks inte ska redovisas eller på annat sätt lämnas ut. De insamlade 
uppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa. Vidare bör forskare 
som får ta del av etiskt känsligt material på något sätt skriva under en förbindelse om tystnadsplikt. 
Om material ska publiceras och detta riskerar att kännas igen av andra, måste det först ha godkänts 
av informanten/informanterna (Kvale, 1997).

Nyttjandekravet innebär att materialet som är insamlat inte får lånas ut eller användas i 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Vidare får inte personuppgifter som 
insamlats i forskningsändamål användas för åtgärder eller beslut som påverkar den enskilde utan att 
den enskilde gett sitt medgivande rörande detta (www.vr.se).

Med beaktande av dessa etiska överväganden har informanterna informerats om studiens syfte och 
vilken högskola vi kommer ifrån. De har informerats om deras uppgift i studien och de villkor som 
gäller för deras deltagande. Samtliga informanter har lämnat sitt samtycke och de har även 
informerats om att deras medverkan är frivillig. Informanterna har också informerats om gällande 
tystnadsplikt och att uppgifter såsom exempelvis anteckningar och inspelningar förvaras på ett 
sådant sätt att de inte kommer obehöriga till hands. Vi har även avidentifierat informanterna och 
informerat om att de uppgifter som lämnas av informanterna enbart kommer att användas för 
besvarande av studiens frågeställningar. 

REFLEKTION

I detta arbete har vi använt oss av dels kvalitativ och kvantitativ metod för att öka såväl validitet 
som reliabiliteten. Denna kombination valdes för att säkra pålitligheten och för att ha möjlighet att 
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tränga in i ämnet från mer än ett håll, vilket under tolkningsprocessen visade sig vara bra. På grund 
av att vi gjort intervjuguide och enkätfrågor i samspel med varandra belystes alla delar och vi 
undvek i möjligaste mån att gå miste om information. Vi såg även till att ordningen frågorna 
ställdes i var densamma i intervjuer och enkäter, detta för att inte på något sätt styra informanterna 
på något sätt. I intervjuerna använde vi öppna frågor för att ge informanterna ett större utrymme att 
komma med egna svar utan att bli styrda av frågan. Att vi valt att ställa liknande frågor i både 
enkäter och intervjuer visade sig vara ett bra val speciellt angående det som visade sig bli temat 
”SoL och HSL” där chefer och personal hade olikartad uppfattning om svårighetsgraden.  

För att tolka undersökningen använde vi oss av den hermeneutiska cirkeln där varje del medverkar 
till en helhet. Till viss del medverkar även vår tidigare arbetslivserfarenhet till tolkningsprocessen. 
Delarna i tolkningsprocessen har varit det som senare blivit teman i resultatredovisningen. När vi 
tolkade resultaten av intervjuer och enkätsvar upptäckte vi att återkommande i både kvalitativa och 
kvantitativa undersökningen var just dessa teman. Dessa teman representerar även vår 
frågeställning. Hantering av dokumentationen kallas ”dokumentation”. Särskiljningen av SoL och 
HSL var en stor fråga för speciellt cheferna och fick därför vara ett eget tema, ”SoL och HSL”. 
”För- och nackdelar” med dokumentationen anser vi vara en viktig del i dokumentationshanteringen 
eftersom det är de punkter som används för att föra fram vikten av att dokumentera samt att ta fram 
eventuella svårigheter och förändringspunkter med dokumentation. Den etiska delen innefattar 
exempelvis informationskravet där informanterna informerats om frivilligheten i undersökningen 
samt konfidentialitetskravet som innefattar redovisning av resultat och förvaring av information.
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KAPITEL 3

TEORI

Luhmann influerades på sin tid av Parsons som han mötte redan under sin studietid vid Harvard 
under sextiotalet. När så Luhmann började utveckla sitt teoriarbete börjar det med Parsons begrepp 
om den dubbla kontingensen samt moment från den tvärvetenskapliga systemteorin, 
kommunikationsteorin och evolutionsteorin. Dubbel kontingens är ett ömsesidigt beroende mellan 
aktörer i en interaktion, vilken består i att ens egna handlingar är beroende av både förväntningarna 
av den andres handlingar och de faktiska handlingarna Det kallas dubbel kontingens på grund av 
den obestämda karaktären mellan aktörerna och för att den angår både ego och alter i ett tänkt 
sammanhang. Luhmann menar att till skillnad från andra samhällen består det moderna samhället av 
en mängd funktionellt differentiella system. Dessa delsystem består exempelvis av ekonomi, politik, 
medicin eller utbildning. Dessa system fyller en egen funktion i samhället. Ett system kan inte 
kontrollera ett annat system och det finns ingen hierarki. Dessa system behöver ändå bilda en helhet 
i ett samhälle och detta skulle kunna ske genom människorna i samhället men inte heller de bildar 
denna integrering. Det moderna samhället vi lever i blir alltmer komplext och världsomspännande 
genom exempelvis det ekonomiska eller det politiska systemen. (Hagen i Andersen & Kaspersen, 
1999).

Luhmann menar att för att förena samhället till en helhet behövs kommunikationer som han menar 
är en mindre enhet än individen. Luhmann går så långt till att påstå att samhället endast består av 
kommunikation. De olika systemen skulle inte kunna samverka utan att kommunikationen bildar 
dess strukturella kopplingar. På grund av detta skapas i samhällets uppbyggnad 
utvecklingsmöjligheter, sociala system är produkter av sig själv och inte av omgivningen. (Hagen i 
Andersen & Kaspersen, 1999).

KOMMUNIKATION

Vi är medvetna om att Luhmann är en macroteoretiker, dock menar vi att inom ramen för hans 
systemteori finns kommunikation med dess begrepp information, meddelande och förståelse, vilka 
vi ämnar använda i vår studie. Dessa begrepps betydelse och sammanhang för organisationen och 
för vår jämförande studie kommer nedan att förklaras på ett exemplifierande sätt.  Huruvida det är 
handlingen eller systemen som utgör den sociala verkligheten är en ständigt levande debatt (Hagen i 
Andersen & Kaspersen, 1999). 

När det gäller begreppen information, meddelande och förståelse anser Luhmann att inga av dessa 
begrepp kan fungera var för sig, utan det är endast tillsammans som de genererar kommunikation 
(Luhmann, 2002). Luhmann menar att sociala system endast består av kommunikation och inget 
annat än kommunikation. Han anser även att det är relationen mellan kommunikationen och 
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handlingen som är det väsentliga och där saknas enligt honom en saklig diskussion. Enligt 
Luhmann är såväl handlingar och människor kommunikation i det sociala systemet. Han poängterar 
att tankar och åsikter inte överförs på samma sätt som man skickar ett e-mail eller ett vanligt brev. 
Två individers medvetande kommer inte i kontakt med varandra på annat sätt än genom 
kommunikation. Kommunikationen är en tredelad process som skiljer mellan information, 
meddelande och förståelse. (Luhmann, 2002).

Information ska inte ses som ett budskap i kommunikationen utan som en åtskillnad som görs 
mellan de kommunicerande, kommunikationen ses som ett yttrande (Hagen i Andersen & 
Kaspersen, 1999). Informationen är en uppfattning av en situation som ger ett val och därefter en 
mening (Moe, 1996). Skillnaden mellan information och meddelande uppkommer när mottagaren 
kan skilja på meddelandet och meddelandebeteendet hos ”avsändaren”, och med detta även en 
valmöjlighet om man ska motta eller avvisa kommunikationserbjudandet. Naturligtvis kan ett 
erbjudande avvisas även om man nått förståelse. Ett avvisande eller ett mottagande reflekterar som 
utgångspunkt för vidare kommunikation. Med detta är det inte nödvändigt att meddelandet och 
meddelandebeteendet samstämmer från ”avsändarens” sätt att se på kommunikationen (Hagen i 
Andersen & Kaspersen, 1999). Budskapet framkommer efter tolkningen av informationen, vilka 
skäl finns bakom ett visst agerande eller som i vårt fall en viss notering (Moe, 1996).

För att kunna avsluta kommunikationen avslutas det hela med förståelsen som bildas med 
meddelande och information i baktanke. Vi tar i vår studie ut en central och viktig aspekt i 
organisationen vilken är den dagliga sociala dokumentationen. Ett exempel på hur begreppen kan 
användas i vardagen är att när information om den enskilde noteras i dennes akt är det av den 
anledningen att övriga omsorgsgivare som finns runt den enskilde ska informeras om olika viktiga 
förändringar eller händelser. När övriga berörda sedan får informationen tas meddelandet in, vilket 
förhoppningsvis ska leda till förståelse och handling. Även om förståelsen inte framkommer utan 
meddelandet avvisas bör ändå handling uppstå. Övriga omsorgstagare vet nu mer om hur den 
enskilde ska/bör få sin omvårdnad. Meddelande och information går in i varandra och bidrar till 
förståelse, tillsammans bildar dessa tre kommunikation. Luhmann menar att förståelse inte är 
bindande för handlingar och detta kan knytas till att när berörd personal läser den dagliga 
dokumentationen om den enskilde behöver hon/han inte förstå eller vara enig med personen som 
dokumenterade. Denne behöver bara utföra det som dokumenterats eller ta in de nya kunskaperna 
angående den enskilde, kommunikationen frambringar därmed en öppen valmöjlighet för 
mottagaren av informationen. Vi menar att för att kommunikationen ska fungera på makronivå 
inom organisationen är det nödvändigt att den även fungerar på mikronivå som uppstår mellan två 
eller fler individer som ingår i denna organisation. (Hagen i Andersen & Kaspersen, 1999).
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TIDIGARE FORSKNING OCH KÄLLOR INOM OMRÅDET

Den forskning som finns kring arbetet med dokumentation är begränsad. Dokumentation som tar 
upp kvalitetsarbete inom andra delar av socialtjänsten finns det mycket av men när det gäller 
dokumentation i det dagliga omsorgsarbetet finns det inte mycket skrivet. Det finns ett pågående 
forskningsprojekt vid Högskolan i Borås som berör området dokumentation inom äldreomsorgen. 
Den som leder projektet, Implementering av social dokumentation inom äldreomsorgen, är Per-Åke 
Karlsson som arbetar på institutionen för vårdvetenskap (Högskolan i Borås). Något vi har upptäckt 
under vårt sökande efter information är att det runt om i landets kommuner pågår ett arbete med att 
förankra metoder som är säkra när det gäller social dokumentation i genomförandet av beslutade 
insatser. Ett bevis på detta var startandet och genomförandet av FoU- cirkeln under våren 2003 som 
handlade om social utförandedokumentation inom äldre- och handikappsomsorgen. Anledningen 
till att detta projekt startades var några FoU- medarbetares erfarenhet av hur svårt det är att få till 
själva dokumentationen i praktiken.  Kraven på dokumentation har skärpts i och med förändringen 
av socialtjänstlagen 1998. Det görs ett omfattande arbete runt om i kommunerna för att öka 
kunskaperna när det gäller att hitta bra arbetsformer för social utförardokumentation. Även om 
kommunerna arbetar hårt för detta anmärker till exempel Länsstyrelsen ofta i besluten att det finns 
brister i den sociala genomförandedokumentationen.  Dokumentationen när det gäller 
genomförandet av biståndsinsatser är nära kopplat till arbetsmetoder, arbetsförhållanden och 
arbetssätt i det direkta omsorgsarbetet. (Dunér, 2003).

Även Morén (1999) anser att det länge funnits en brist inom dokumentationen i socialt arbete. 
Utvecklingen har varit dålig och kännetecknats av en kritiklös inställning till dokumentation som 
endast funnits till av legala och administrativa syften (Bernler & Johnsson, i Morén, 1999). 
Beronius (i Morén, 1999) menar att ur det historiska perspektivet så har medicinen varit 
föregångare till nutidens observationer, intervjuer, analyser och dokumentation av människan. Från 
detta menar han att dagens dokumentation härstammar från medicinens administration. Vilket 
Bernler & Johnsson (Morén, 1999) menar har lett till att dagens socialarbetare handlägger ärenden 
snarare än hjälper människor. Morén (1999) håller med och menar att detta oprofessionella gör att 
klienten anpassas till dokumentationen istället för tvärtom, och även medfört svårighet för 
ytterligare framsteg. Detta kan kopplas till en händelse för ett antal år sedan när en kommuns 
socialförvaltning JO-anmälde sig själva. De ansåg sig göra utomordentliga utredningar enligt alla 
krav och lagar och ändå kände de att de inte hjälpte de utsatta familjerna att förändra sina liv till det 
bättre. Stora omorganiseringar gjordes och man la mycket tid på att göra ny dokumentation om de 
utsatta familjerna. Denna gång skulle dokumentationen vara relevant för ett förändringsarbete och 
inte endast till för administration (Morén, 1999). För Skau (i Morén, 1999) ses dokumentationen 
som en nödvändighet för att göra den enskilde till klient. 

Dokumentation är att beskriva, beskriva är att använda språk vilket i sin tur är kommunikationen 
som gör vardagen till fackspråk. Både Bernler och Johnsson (i Morén, 1999) och Morén (1999) 
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menar att dokumentationen därmed verifierar verkligheten för den enskilde av socialarbetaren. För 
att nå goda resultat menar Morén (1999) även att det krävs god kännedom om och beskrivningar av 
den enskilde från socialarbetaren. En god förmåga i det talade språket, som exempelvis svenska, är 
enligt författarna till Dignity in care (2006) viktigt för att kollegor ska förstå dokumentationen på 
det sätt som den dokumenterande menar. Utan detta riskerar det bli missförstånd och en 
osammanhängande dokumentation. Vidare så anser Morén (1999) att det viktiga är att den enskilde 
själv känner igen, ser sitt problem och själv dokumenterar detsamma och inte att endast 
socialarbetaren har den dokumenterande rollen. Socialarbetarna såg i dokumentationerna att det 
fanns så kallade typsituationer som visade sig vara avgörande valsituationer för den enskilde där 
denne behövde fångas upp och ledas vidare. Att genom dokumentationen synliggöra det 
smärtsamma i livet för att senare kunna börja med förändringen är enligt Morén (1996) ett arbetssätt 
som ger mening och grund i förändringsarbetet. Den kopplingen som Morén menar att finns mellan 
dokumentation och utvärdering är nödvändig eftersom en utvärdering inte går att genomföra utan 
dokumentation. Det som Morén velat visa i sin artikel är att dokumentationen kan utvecklas och att 
den bör utformas efter den enskildes behov och intressen. Detta tror Morén även kan leda till att 
socialarbetarnas förhållningssätt till hjälptagarna kan förbättras.

Nilsson och Carlsson är experter på området och har skrivit boken Dokumentera mera! Social  
dokumentation inom omsorgen om äldre och funktionshindrade (2004). Båda är vård- och 
omsorgslärare och har fil. mag. i vårdpedagogik, de undervisar vid Göteborgs universitet vid 
institutionen för socialt arbete och har arbetat som handläggare och arbetsledare inom det sociala 
området. De arbetar med organisations- och personalutveckling och håller i både utbildningar och 
föreläsningar för såväl biståndshandläggare och chefer som omsorgspersonal.

Sambandet mellan ovanstående text och vår uppsats är vikten av dokumentation inom socialt arbete, 
individ och familjeomsorg såväl som äldreomsorg. Likväl som inom synliggöranden av 
smärtsamma perioder i livet inför förändringar använder man dokumentationen som grund för 
förändringar i exempelvis arbetsplanerna för personalen på ett äldreboende.  

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att det görs ett omfattande arbete runt omkring i 
kommunerna för att öka kunskaperna när det gäller att hitta bra arbetsformer för dokumentation. I 
tidigare forskningen har det visat sig att det länge funnits en brist inom dokumentationen i socialt 
arbete och att den kan utvecklas vidare. Den bör utformas efter den enskildes intressen och behov 
vilket också kan leda till att förhållningssättet gentemot hjälptagarna förbättras. 

LAGAR SOM BERÖR DOKUMENTATION INOM ÄLDREOMSORGEN
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Historiskt sett är det först nu på slutet som dokumentation inom sjukvård och omsorg formaliserats 
och lagstadgats. Numera ska dokumentation föras enligt lag inom äldreomsorgen och det som utgör 
själva grunden för handläggning av ärenden i kommun och stat samt myndigheternas kontakter med 
allmänheten är förvaltningslagen (1 986:223). Dock är förvaltningslagen underordnad andra 
förordningar och lagar, vilket innebär att om en annan lag inrymmer en bestämmelse som avviker 
från förvaltningslagen så gäller den andra lagen (FL 3 §). Dessa regler ska principiellt tillämpas vid 
alla myndigheter på alla områden. Syftet med lagen är att den enskildes rättssäkerhet i förhållande 
till myndigheter ska garanteras (Socialstyrelsen, 2006). Att insatserna blir rättssäkert genomförda 
eller att ett ärende blir rättssäkert handlagt är inte någonting som garanteras på grund av att man 
dokumenterar. Däremot kan man säga att med kunskap om syftet med dokumentationsskyldigheten 
och om reglerna för dokumentation säkerställs ett mer rättssäkert genomförande av beviljade 
insatser och en mer rättssäker handläggning (Mellström, 2006). En annan lag som reglerar 
socialtjänstens verksamhet är sekretesslagen, SekrL, sekretess innebär att personalen är förbjuden 
att avslöja en uppgift oavsett om det sker skriftligt, genom att lämna ut en allmän handling eller 
muntligt. I sekretesslagen (1 980:100) finns det bestämmelser om tystnadsplikt inom offentlig 
verksamhet och vissa förbud om att lämna ut allmänna handlingar.

Lagen som tillämpas inom äldreomsorgen är Socialtjänstlagen (2 001:453) och förkortas SoL. 
Paragrafen som redogör för rätten till bistånd inleds:

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.”

(SoL 4 kap, 1§)

Inom äldreomsorgen dokumenterar man även enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763). 
Det som berör HSL ska dokumenteras separat, i exempelvis en egen pärm. I hälso- och sjukvårds 
dokumentation ska man anteckna medicinska åtgärder, symtom, sjukdomar, skador, sådant som rör 
det rent medicinska tillståndet (Nilsson & Carlsson, 2004).

1998 skärptes kravet på dokumentation i genomförandet av beslutade hjälp- och stödinsatser i 
Socialtjänstlagen. Bakgrunden till detta är att det har påtalats brister i den sociala dokumentationen 
av Socialstyrelsen och olika länsstyrelser, detta gäller både omsorgen om äldre och om 
funktionshindrade (Nilsson & Carlsson, 2004).

Dokumentationen ska skrivas på ett ledigt och enkelt språk, anteckningarna ska vara daterade och 
signerade. Det är viktigt att dokumentationen är väsentlig, tillräcklig och korrekt utifrån etiska 
aspekter. En bra utgångspunkt när det gäller dokumentation är att tänka på dokumentationens syfte 
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och vilkens upplevelse det är som ska dokumenteras. Gör man detta så kan den som dokumenterar 
bli mindre subjektiv och mer medveten om sina formuleringar (Nilsson & Carlsson, 2004). 

I 3 § i 11 kap. 6 § SoL framgår det att dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes 
integritet (Davidsson & Foconi, 2002). I 4 § i 11 kap. 6 § SoL står det att handlingar som rör 
enskilda och som upprättas inom socialtjänsten inte får innehålla ovidkommande värdeomdömen av 
allmänt kränkande eller nedsättande karaktär (Författningshandboken, 2008). 

När det gäller dokumentationen inom äldreomsorgen ska den utföras av all berörd personal, både 
för att ge och få information om den enskilde och för att kunna följa upp de åtgärder som vidtagits. 
Det man ska dokumentera är:

• Avvikelser från det normala

• Viktiga händelser

• Minnesanteckningar från samtal med uppgifter som är av betydelse för fortsatt arbete

• Vad man erbjuder den enskilde men som denne för tillfället inte vill vara med på

• Att man ger hjälpen på ett annat sätt än vanligt, t.ex. matar någon som brukar äta själv

• Ändring av beslut och rutiner 

• Besök hos läkare och sjukhusvistelser

• Kontakt med sjuksköterska, tandläkare, hab./rehabiliteringspersonal, enhetschef, 
biståndshandläggare m.fl. 

• Samtal med anhörig, närstående eller god man som gett viktig information för berörda 
parter.

(Nilsson & Carlsson, 2004)

Det vi sammanfattningsvis har kommit fram till är att de båda verksamheternas dokumentation 
fungerar tillfredsställande och följs enligt lagen både när det gäller SoL och HSL. De följer även 
sekretesslagen när det gäller tystnadsplikten och förvaringen av själva dokumentationen, oavsett om 
det sker direkt i datorn eller skrivs i pappersform och därefter sätts in i pärmar. Det är även viktigt 
att dokumentationen utformas med respekt för den enskilde, att man inte använder ord som är 
förolämpande eller kränkande och att den utförs av all berörd personal.  

KAPITEL 4
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BAKGRUND OM DE OLIKA AVDELNINGARNA

BOENDE 1

Det första boendet vi besökte består av tre byggnader som tillsammans innehåller sjuttien 
lägenheter varav sex lägenheter utgör ett gruppboende för dementa. Tjugoåtta av lägenheterna är 
lite större och anpassade för parboende. Det finns även två korttidslägenheter samt en 
dagverksamhet. Till verksamheten hör även en hemtjänstgrupp och en nattpatrull som ger hjälp till 
omsorgstagare i ordinärt boende. Verksamheten är avdelad i två delar där två enhetschefer ansvarar 
över varsin del, totalt finns inom verksamheten sextiotre anställda. 

Den avdelning vi valt att rikta in vår undersökning mot har åtta boendeplatser och åtta personal plus 
nattpersonal som arbetar över alla tre byggnader. Vårdtyngden har de senaste åren blivit större, en 
del av de boende är dementa, endast tre är uppegående och fem boende är till hälsan så att 
personalen behöver vara två för att klara av att hjälpa dem. Delar av personalgruppen på den här 
avdelningen är relativt ny eftersom stora förändringar gjorts ett halvt år tillbaka. Detta har medfört 
att gruppen blivit orolig och först nu lärt känna varandra och blivit trygga tillsammans. 

BOENDE 2

Det andra boendet vi besökte är ett servicehus som består av sextiofyra lägenheter varav två stycken 
är korttidslägenheter. Verksamheten har även en dagvård och sedan 1,5 år tillbaka en 
träningsverksamhet. Förutom de undersköterskor och vårdbiträden som går dagtid finns det också 
nattpersonal. Verksamheten består ävenledes av tre stycken sjuksköterskor som arbetar dagtid och 
en reception där två personal som arbetar deltid. Servicehuset har en enhetschef, denne har även 
rollen som handläggare vilket innebär att hon/han ska göra hembesök vi nyinflyttningar och 
bedöma det individuella behovet av hjälp och göra uppföljningar allt eftersom.

Verksamheten består av två hus med sammanlagt 41 anställda. Personalen har varit uppdelad i två 
olika grupper och de har haft ansvar för ett hus vardera. Från och med den 31 mars har personalen 
börjat arbeta ”över gränserna”, de är inte längre stationerad vid ett hus. Detta har medfört att 
personalen fått ett bättre samarbete och större förståelse för varandra, dock har förändringen inte 
skett helt smärtfritt. Det har varit lite stökigt bland personalen och åsikterna har gått isär bland annat 
när det gäller rutiner och själva utförandet av arbetet, men det blir bättre och bättre.

RESULTAT

Vi har träffat två enhetschefer i två olika kommuner för att tala med dem om hur deras rutiner kring 
dokumentationen fungerar och vilken syn som finns på dokumentation hos dem båda. Vilka 
riktlinjer finns för dokumentation och vilken utbildning de fått i ämnet. Ungefär samma frågor 
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ställer vi till arbetsgrupperna på vardera boende, till dem lämnar vi ut ett antal enkäter som några 
från varje avdelning svarar på. Genom detta vill vi ta reda på om chefer och personal har samma 
uppfattning om hur dokumentationen bör skötas och varför den finns.  

Vår förste enhetschef, chef 1, slutförde sin sociala omsorgsutbildning år 2000 och började strax 
efteråt arbeta som biståndshandläggare. Efter tre år bytte hon arbete och började som chef på det 
boende där hon fortfarande arbetar. Före sin utbildning arbetade hon som personlig assistent och 
som vårdbiträde på ett demensboende. Chef 2, har sedan år 2001 ansvar över servicehuset samt att 
hon fungerar som handläggare åt de boende i de två husen. Som enhetschef har hon arbetat sedan år 
1993 när hon blev färdigutbildad från sociala omsorgsprogrammet. Före utbildningen har hon i 
nästan tjugo år arbetat som först vårdbiträde sedan undersköterska inom äldrevården. 

Vår enkätundersökning besvarades av ett antal personer ur en personalgrupp från varje boende. 
Största delen av dem som svarade på vår undersökning var undersköterskor, på både boende 1 och 
boende 2 var siffran cirka sjuttiofem procent undersköterskor, resterande personal bestod av 
vårdbiträden och någon enstaka som helt saknade vårdutbildning. Många av de personer som 
svarade på våra frågor hade många års erfarenhet av vård- och omsorgsarbete, på det första boendet 
hade sjuttiofem procent av personalen arbetat inom vården i mer än tio år. På boende 2 var antalet 
som arbetat mer än tio år åttionio procent. Cirka sjuttiofem procent av dem som svarade på vår 
enkät har arbetat tillsammans på denna avdelning i tre år eller mer. 

Vi har valt att redovisa resultat av vår undersökning under tre teman vilka är dokumentation, SoL- 
eller HSL dokumentation, dokumentationens olika sidor. Dokumentation såg vi som ett naturligt val 
eftersom stora delar av vårt resultat skildrar hur dokumentationen utförs på de två avdelningarna. 
Under rubriken för detta tema kan man exempelvis läsa om hur hanteringen av dokumentationen 
fungerar och om vad enhetschefer och personal anser om dokumentation som arbetssätt. Det 
beskrivs även i stora drag om livsberättelser och arbetsplaner som är en del av dokumentationen 
som lätt ”glöms bort” ute i verksamheterna men som dock är lika viktig som övrig dokumentation i 
det dagliga arbetet med omsorgstagarna. Återkommande hos både chefer och personal var de 
svårigheter som finns när det gäller att skilja på SoL- och HSL dokumentation, därför valde vi 
temat SoL- eller HSL dokumentation för att presentera chefernas samt personalens uppfattningar 
inom ämnet. Eftersom vi i vår frågeställning funderade över vilken påverkan dokumentationen har 
på omvårdnaden ville vi se chefernas och personalens syn på dokumentation. De för och nackdelar 
som då framkom presenteras i avsnittet dokumentationens olika sidor.

       

DOKUMENTATION   

Vid vårt besök på boende 1 får vi intrycket av att man inom verksamheten ”alltid” dokumenterat, 
dock har den medicinska (HSL – Hälso- och sjukvårdslagen) dokumentationen varit den mest 
förekommande som exempelvis medicinska åtgärder, sjukdomar, skador m.m.. Det kanske är den 
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som personalgruppen tänker på när det i enkätundersökningen visar sig att ungefär hälften av dem 
tror sig ha haft dokumentation som arbetsuppgift i drygt fem år. Sedan 2006 har rutinerna runt 
dokumentationen förändrats och man började då låta personalen dokumentera direkt in i datorn. 
Ansvaret för detta ligger naturligtvis, som chef 1 själv säger, på henne som enhetschef och hon 
brukar pusha personalen lite extra under personalmöten och på planeringsdagar. På det andra 
boendet som vi besökte berättar chef 2 om att även där har dokumentationen funnits länge, det är 
dock först nu på slutet som den har ”använts” på rätt sätt. Boende 1:s dokumentation fungerar 
tillfredsställande och följs enligt lagen både när det gäller SoL och HSL, även om det emellanåt kan 
vara svårt att skilja på dessa. Dokumentationen inom den andra verksamheten har också följts enligt 
lagen för SoL och HSL men den har dock varit mera bristfällig och det har inte funnits någon 
kontinuitet.  Vi får uppfattningen att den dagliga dokumentationen är en relativ ny företeelse inom 
verksamheten. Detta på grund av att chef 2 visat oss tidigare dokumentation som i vissa fall 
innehöll upp till tre års noteringar på ett och samma A4-ark. Vi insåg då inte bara vad chef 2 
menade med att dokumentationen ”alltid” funnits men även i vilken utsträckning. På en fråga till 
personalen om hur länge de har arbetat med dokumentation får vi svaret ”mellan ett och tre år” från 
hälften av de tillfrågade, resterande hälft menar att dokumentation pågått längre än fem år. Vi 
förstår att personalen har svårigheter med att veta hur länge dokumentationen funnits inom 
verksamheten eftersom den hanterats i förhållandevis liten omfattning och även där koncentrerats 
kring det medicinska.  

Sekretess

Sekretessen kring dokumentationen är viktig och vi frågar både chefer och deras personal hur 
sekretesshanteringen fungerar. Chef 1 svarar så här:

” Eftersom dokumentationen utförs och endast finns på datorn så skyddas den genom att varje medarbetare 
har ett eget lösenord med den befogenhet de behöver för att utföra sitt arbete. För exempelvis sköterskorna 
som inte nödvändigtvis är på avdelningen när de får en fråga om en enskild boende, kan gå in i datorn från 

där hon/han sitter och läsa informationen om den boende.”

På detta sätt blir sekretessen automatisk eftersom alla ser just det som deras befogenhet tillåter. All 
information finns lagrad i datorn och är lättillgänglig för personalen utan att de behöver ”tjata” på 
den enskilde om exempelvis hur de vill ha hjälpen utförd eller vad deras barn heter. På boende 2 
fungerar sekretessen bra och man berättar att pärmarna med dokumentationen förvaras i låsta rum 
som endast personalen har tillgång till. All personal på de båda verksamheterna har skrivit under för 
tystnadsplikt vilket innebär att personalen är förbjudna att både skriftligt och muntligt avslöja 
uppgifter angående de boende. 

All tillfrågad personal på de båda avdelningarna bekräftar i enkätundersökningen att sekretessen 
inom verksamheterna fungerar bra eller till och med mycket bra. 

Livsberättelse

Annan viktig information om den boende är det som kallas livsberättelse, det är en dokumentation 
av den enskildes tidigare liv. Den kan innehålla exempelvis barndom, arbetsliv, familj, intressen 
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och stora sorger i livet. Chef 1 har märkt att vikarier och nyanställda gärna använder sig av dessa 
noteringar om de boende. Ofta kan det vara så med ”gammal” personal att de redan har kunskap om 
den boende på grund av att de länge arbetat med dem eller att de växt upp tillsammans med barn till 
de boende och på så vis fått kunskap om honom/henne. Personalen på båda avdelningarna menar att 
den information de får hjälper dem i det dagliga arbetet. Flertalet av de tillfrågade ur 
personalgruppen från främst boende 1 tar upp dessa livsberättelser som en fördel med 
dokumentationen eftersom de där lätt kan läsa om den boendes liv. Denna information ger dem en 
större närhet till den enskilde vilket genererar trygghet i vardagen för omsorgstagaren.  Personalen 
på boende 1 påpekar nyttan med arbetsplaner för dem som personal, där står det klart och tydligt 
vilken hjälp den enskilde ska ha och vid vilken tid på dygnet hjälpen ska bör utföras. Medicinering 
samt den boendes nuvarande hälsotillstånd står i arbetsplanerna och hur mycket av det dagliga som 
de själva kan utföra. 

Arbetsplaner

Arbetsplanerna, berättar chef 1, görs alltid av chefen själv, den boende, en anhörig, sjuksköterska 
samt en kontaktperson ur personalgruppen. Vid behov finns även arbetsterapeuter och liknande 
närvarande. Denna typ av dokumentation är behjälplig för att de boende ska få likvärdig och samma 
hjälp kontinuerligt oberoende på vem ur personalen det är som arbetar denna dag. Om några 
förändringar görs från enhetschefens sida läggs det in i datorn och kan lättvindigt läsas av 
personalen nästa gång de går igenom dokumentationen berättar chef 1. Den tillfrågade personalen 
ser arbetet med arbetsplaner som viktigt och fördelarna de ser är att det får en större helhetsbild av 
den boende, detta i sin tur förbättrar och underlättar arbetet för personalen, vilket i sin tur påverkar 
omvårdnadens kvalitet. Vi frågar chef 2 om arbetet med arbetsplaner fungerar på hennes 
avdelningar och får veta att hon har liknande åsikter som chef 1 i frågan dock fungerar arbetet med 
arbetsplanerna inte riktigt tillfredställande. Chef 2 berättar att:

”När någon ny flyttar in på boendet brukar jag besöka den inflyttade efter några dagar för 
att göra en bedömning om vilken hjälp denne behöver. Om jag bedömer att den 
nyinflyttade är i behov av en anhörig vid mötet tas kontakt med denne som sedan får 
medverka vid samtalet. På grund av arbetsbördan finns det nästan aldrig någon tid över 
för vare sig kontaktperson eller sjuksköterska att närvara vid sådana besök”. 

Ingen av den tillfrågade personalen i enkätundersökningen från boende 2 tar upp ordet arbetsplaner 
i sina svar, detta anser vi bekräfta avsaknaden av dem på detta boende. De talar dock om fördelar 
med information om den enskilde men förtydligar inte om denna information avser sådant som 
barndom, arbetsliv, familj och intressen genom livet. 

Vi menar att då någon ny flyttar in är det ett bra tillfälle att göra en arbetsplan tillsammans med 
övrig berörd personal, men tyvärr har det, enligt chef 2, inte hunnits med och fram till i höstas fanns 
knappt några arbetsplaner alls för de boende. De som fanns var gjorda vid inflyttningen, vilket i 
vissa fall kunde vara flera år tidigare och utan att några ändringar gjorts vid förändrande 
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hjälpbehov. Vid de tillfällen som den dagliga hjälpen har förändras görs dessa ändringar i de 
boendes akt, skrivs ut och läggs in som information på personalgruppens mötesrum. 

Rutiner

Det löpande ansvaret över att dagligen föra in och ta del av dokumentationen ligger på varje 
anställd i personalgruppen. I enkätundersökningen såväl som i de båda intervjuerna med 
enhetscheferna framkommer liknande svar över hur dessa rutiner fungerar. Personalen berättar om 
gemensamma träffar i början av varje skift där de går igenom dokumentation för några dagar 
tillbaka. En notering över dagens händelser bör enligt cheferna ske samma dag eller senast dagen 
efter inträffandet för att inte riskera att förlora detaljer ur minnet. I slutet av samtalet med chef 1 
säger hon att hon anser att visst skulle dokumentationen kunna användas mer och bättre än vad den 
gör idag men i det stora hela tycker hon att personalen har ”fått kläm på” och känner allvaret med 
dokumentationen och att de i mesta möjliga mån arbetar efter den för den enskildes skull. En åsikt 
från enkätundersökning är att det är svårt att få tid till att genomföra dokumentationen på ett så bra 
sätt som man skulle önska, dokumentationen tar tid från de boende menar några ur 
personalgruppen.

”En bra dokumentation motverkar Lex Sarah- och Lex Maria anmälningar eftersom den helhetsbild som 
personalen får genom dokumentationen medför att de bättre lär känna den boende.”

Detta berättar chef 1 som även säger att personalen vid varje nytt arbetspass, oftast i grupp, tar del 
av och läser tidigare dokumentation för några dagar tillbaka i tiden. Har man varit ledig en längre 
period läser man för hela den perioden. Enligt detta arbetssätt som alltså tillämpas inom båda 
verksamheterna vi besökt så är det lätt för även kvälls- och nattpersonal att sitta tillsammans en 
stund i början av arbetspasset för att gå igenom den gångna tidens dokumentation tillsammans. 
Personalgrupperna i enkätundersökningen är nöjda med dessa rutiner även om det finns några ur 
varje grupp som inte anser det finnas några klara regler över hur detta ska skötas. Vi tror att detta 
beror på att inga riktlinjer är skrivna utan att det ligger under personalens eget ansvarsområde. 

SOL OCH HSL DOKUMENTATION

Ingen av de två cheferna vi talat med kan påminna sig om att de fått någon annan utbildning, än den 
som ingick i sociala omsorgsprogrammet, i dokumentation och sedan dess har det hänt mycket 
menar chef 2. Chef 2 berättar att inte heller personalen fått någon utbildning i dokumentation men 
nämner en praktikant från sociala omsorgsprogrammet som under en eftermiddag informerade 
personalen inom ämnet. På personalmöten och andra liknande träffar brukar chef1 själv påminna 
personalen om vikten av dokumentationen i vardagen. 

På boende 1 berättar chefen att för tre år sedan fick hela personalgruppen gå en utbildning i 
dokumentation som ordnades centralt och var till för all omsorgspersonal i kommunen. Trots detta 
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svarar hennes personal i vår enkätundersökning att de över huvudtaget inte fått någon utbildning i 
dokumentation. De resterande som anser sig ha fått utbildning menar att den bestod av några 
timmars information på arbetsplatsen.   

SoL eller HSL dokumentation

Chef 1 anser att nackdelen som finns med dokumentation är svårigheterna och okunskapen hos 
personalen när det gäller att veta var dokumentationen ska ske. Hör noteringen till SoL eller till 
HSL, även där finns en risk att inget blir dokumenterat på grund av denna tveksamhet, vanligare 
tror hon det dock vara att personalen gör en notering inom båda områden för att minimera felen. 
Boende 2 har liknande erfarenheter och menar att det fungerar väldigt bra jämfört med för ett år 
sedan. Nu dokumenterar personalen regelbundet även om de fortfarande har svårt att veta om 
noteringarna ska göras i pärmen för SoL- eller i pärmen för HSL-dokumentationen. Även om det 
blir fel ibland anser hon det vara mycket bättre än att det inte blir dokumenterat någonstans. 

Genom samtalen med de båda cheferna har vi förstått att ett stort problem med dokumentationen är 
svårigheterna att skilja på vilka noteringar och händelser som hör till SoL och vilka som hör till 
HSL. Cheferna är överens om att det är svårt att skilja på men även att det är bättre att personalen 
dokumenterar ”fel” än att de inte dokumenterar alls. 

Är det svårt/lätt att skilja på SoL-
och HSL-dokumentation?

Svårt
Lätt

Är det svårt/lätt att skilja på SoL-
och HSL-dokumentation?

Svårt
Lätt

Den dagliga dokumentationen som sker inom verksamheterna ska föras på olika sätt enligt två 
skilda lagar, SoL och HSL. De båda cheferna har berättat att ett stort problem och en nackdel med 
dokumentationen är de svårigheter som finns för personalen att veta vilka slags händelser som ska 
dokumenteras enligt vilken lag. Ett väldigt enkelt exempel är att om man sätter på ett plåster på ett 
sår så ska det dokumenteras enligt HSL medan anledningen till att såret uppkom ska dokumenteras 
enligt SoL. Enligt de båda cheferna slutar det ofta med att personalen dokumenterar hela händelsen 
dubbelt för att det inte ska saknas dokumentation i någon del. I det övre diagrammet visar boende 1 
att hälften av personalgruppen, som chefen trodde, har problem med var dokumentationen ska 
göras. Resterande av de tillfrågade i personalgruppen anser inte att det är svårt att skilja på Sol och 
HSL. På boende 2 är svaren nästan de samma som på det första boendet, skillnaden är ett fåtal fler 
som anser det vara lätt att veta vilken information som hör till SoL och vilken som hör till HSL. 
Detta, menar vi, kan tolkas på två olika sätt, antingen anser inte så stora delar av personalen som 
cheferna trodde att det är svårt utan vet hur de ska hantera dokumentationen. Det andra 
tolkningsalternativet är att personalen inte har tillräcklig kunskap om varken SoL eller HSL vilket 
innebär att de bara tror att de kan hantera SoL och HSL.
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DOKUMENTATIONENS OLIKA SIDOR

Vi var nyfikna på vilka fördelar och nackdelar cheferna och personalen ser med dokumentationen. 
Några av våra frågor till personal och chefer har handlat om vad det är som dokumenteras, hur den 
går till och vilken konsekvens det får på arbete och omsorg. Chef 1 berättar att det ibland kan hända 
att personal som känner svårigheter med att använda datorn emellanåt kan ”dokumentera” 
muntligen till sköterskorna. Här anser vi det föreligga risk för missförstånd som kan sluta med att 
varken sköterska och undersköterska dokumenterar. Ingen av de tillfrågade ur personalgrupperna 
tog upp några nackdelar med datoranvändning och eventuella svårigheter kring detta. När det gäller 
ansvaret för dokumentationen menar båda cheferna att de har det yttersta ansvaret, det är deras 
ansvar att personalen utför det dagliga arbetet enligt de lagar som finns rörande ämnet. Båda 
personalgrupperna ansåg att de har ett egenansvar för att dokumentationen genomförs och därför 
försöker de påminna varandra.

Fördelar

Båda cheferna menar att de endast ser fördelar med en väl fungerande dokumentation och de tar upp 
sådant som rättssäkerheten för både boende och personal, grund för nya och förändrade beslut och 
insatser för den boende. De menar också att personalens kunskaper om de boendes 
vardagsverklighet och livsberättelse ökar tryggheten för de boende. En väldokumenterad och 
fungerande arbetsplan ger även en kontinuitet i hjälpinsatserna oberoende av vilken ur 
personalgruppen det är som arbetar. Personal och chefer, anser att fördelarna är väldigt många med 
en tillfredställande och väl fungerande dokumentation. Cheferna vi talat med säger att personalen 
dokumenterar sådant som är utöver det vanliga såsom exempelvis kontakter med anhöriga, 
tandläkarbesök och sådan hjälp som inte överensstämmer med vårdplanen. Chef 2 menar att en stor 
del av den information personalen behöver ha för att ge rätt hjälp ska finnas i dokumentationen och 
att dokumentation på längre sikt även förenklar personalens arbete.

Ser du några fördelar med 
dokumentation?

Ja
Nej

Ser du några nackdelar med 
dokumentation?

Ja
Nej

I både enkätundersökningen och intervjuerna frågade vi om vilka fördelar och nackdelar de 
upplever med dokumentationen som arbetssätt. Alla tillfrågade kunde räkna upp ett flertal fördelar 
men de som ansåg att det även fanns nackdelar var få. Ovanstående diagram visar att all tillfrågad 
personal anser att det finns fördelar med dokumentation, endast sex procent av dessa ser även 
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nackdelar med dokumentationen. De fördelar som personalen menar är bland annat rättssäkerheten 
för både dem själva och för de boende, ökad information om den boende med ett förenklat 
arbetssätt som följd, en ökad kontinuitet i hjälpen och omsorgen och därmed också en större 
trygghet för de boende och dess anhöriga. Eftersom många inom dessa yrken, undersköterskor och 
vårdbiträden, är ovana vid datorer trodde vi det skulle finnas en inneboende rädsla hos dem för att 
arbeta med datorn. I enkätundersökningen framkom dock från personalen själva att de anser att det 
är lätt och fungerar bra att istället för att använda penna och papper dokumentera direkt in i datorn.

Personalgrupperna tar upp fördelar med dokumentation som exempelvis att det är bra att ha all 
information om den boende samlad på samma ställe, det är lätt att gå tillbaka och läsa om en 
särskild händelse eller de boendes förändringar genom tiden, för att undvika missförstånd och för 
att visa anhöriga med eventuella frågor och funderingar. Det ger också en mer heltäckande 
information och kunskap om de boende som leder till ökad trygghet och ett förenklat arbetssätt. 
Personalen själv säger att de nu förstår vikten av att dokumentera och påminner ständigt varandra 
om att dokumentera händelser genom att säga till varandra ”det som inte dokumenterats har inte 
hänt”. 

Nackdelar

De tillfrågade som i enkätundersökningen ansåg att det även fanns nackdelar med dokumentation 
tog upp tidsbristen, både med tanke på att själva hanteringen kring dokumentationen stjäl tid från 
omsorgsarbetet samt att personalen gärna skulle vilja dokumentera mer regelbundet och på ett 
”bättre” sätt. Den tiden saknar de vilket de tycker är tråkigt.

De båda cheferna menar att ett problem är att det finns de som är rädda för datorn, för att ställa 
samman en text överhuvudtaget och där ligger en risk i att dokumentationen ”tappas bort” men 
personalgruppen arbetar tillsammans och hjälper varandra om någon har svårigheter. Det chef 2 
menar ska finnas med i den vardagliga dokumentationen saknas på grund av att vissa ur personalen 
endast skriver det som de själva anser vara av vikt. 

På det sättet styrs dokumentationen efter personalens erfarenheter och betraktelsesätt, vilket inte är 
meningen. 

Personalgrupp 2, som i sin dokumentation använder sig av penna, papper och pärm för sin 
dokumentation, har i uppdrag av sin chef, chef 2, att i slutet av varje månad göra en 
sammanställning av månadens dokumentation och lämna till henne. Den sammanställningen för hon 
sedan vidare in i den enskildes akt i datorn. Vid dessa tillfällen har hon hört klagomål från 
personalgruppen om att det stjäl tid från de boende och förstått att detta är något som personalen 
anser vara onödigt, tidskrävande och även svårt. I vår undersökning framkom inga synpunkter på 
detta från personalen, antagligen beror det på att våra frågor inte var direkt inriktade på det 
eventuella problemet. 

Ett annat problem som är vanligt inom verksamheten är att några av de anställda inte har svenska 
som modersmål och har därför väldigt svårt för att uttrycka sig korrekt på svenska. Detta, menar 
chef 2, skrämmer dem att inte dokumentera, den övriga personalen brukar hjälpa till när de märker 
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att de har problem. Ingen av personalgrupperna i enkätundersökningen har tagit upp bekymmer med 
att uttrycka sig eller språksvårigheter som ett problem när det gäller att dokumentera.

En del av den tillfrågade personalen anser att det svåra ligger i att särskilja vilken dokumentation 
som hör till SoL och vilken som hör till HSL. Detta problem finns även i den andra tillfrågade 
personalgruppen som inte använder sig av dator i sin dokumentering utan skriver sina noteringar 
direkt på journalblad i en pärm. Några enstaka ur personalgrupperna anser att det tar lång tid med 
dokumentationen och menar att det är svårt att få tid till att göra den bra. Detta har ingen av 
cheferna hört sägas utan de menar att personalen vid det här laget förstår vikten av att dokumentera 
och att personalen vet att det hör till deras arbetsuppgifter. 

När vi påbörjade vår undersökning gick vi in med förförståelsen att det ena boendets dokumentation 
sköttes bättre än det andra, dock visade det sig att skillnaderna inte var så stora som vi antog. I 
studiens empiriska del har vi exempelvis kommit fram till att både enhetschefer och personal är 
väldigt positiva till att dokumentera samt att de följer de berörda lagarna angående dokumentation. 
De ser mest fördelar, både när det gäller omvårdnaden och rättssäkerheten för personal och boende. 
En nackdel som kom upp när det gäller att utföra dokumentation är tidsbristen, några ur 
personalgrupperna ansåg att det tog tid från de boendes beviljade omvårdnadstid. Den andra 
nackdelen var svårigheterna att skilja mellan SoL- och HSL dokumentation som enligt personalen 
inte var så stora hinder som cheferna antytt under intervjuerna.

KAPITEL 5

ANALYS

Enligt Luhmann består det sociala systemet endast av kommunikation (Hagen i Andersen & 
Kaspersen, 1999) och vi menar att personalgrupperna fungerar som ett socialt system vilket innebär 
att gruppens interaktioner bildar kommunikation. Luhmann delar upp kommunikation i tre olika 
begrepp, information, meddelande och förståelse. Inga av dessa begrepp kan existera av sig själva, 
det är endast tillsammans som de genererar kommunikation. (Luhmann, 2002). 
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Luhmanns begrepp meddelande, information och förståelse kopplar vi till vår undersökning på 
grund av att dokumentationen som utförs bygger på detta och tillsammans skapar dessa 
kommunikation personalen emellan. Vi använder oss av Luhmanns begrepp för att få ett tydligare 
sammanhang och förståelse av vad det är som gör att dokumentationen fungerar och när den inte 
gör det, vilka bristerna är. Det vi har kommit fram till är att när information, meddelande och 
förståelse inte samverkar med varandra bland personalen så fungerar inte kommunikationen, vilket 
medför att dokumentationen blir lidande. Detta kan innebära att den boende inte får den vård eller 
hjälp hon/han är berättigad till, vilket även kan resultera i avvikelse rapporter eller anmälningar som 
exempelvis Lex Sarah och Lex Maria. Det är essentiellt att personalen förstår vikten av 
dokumentation för att kunna ge de boende en bättre omvårdnad och få ett bättre samarbete 
personalen emellan. En bra och fungerande dokumentation bör man se som en kvalitetssäkring för 
hela verksamheten. När den boende exempelvis nekar någon ur personalen att hjälpa honom/henne 
och mottagaren tar emot upplysningen uppstår den information som när den dokumenteras blir till 
ett meddelande till övrig personal. Förståelsen uppstår när övrig personal tolkar skälen till agerandet 
och dokumentationen och därefter handlar efter dessa tolkningar (Moe, 1996). Om mottagaren 
istället valt att avvisa informationen hade det aldrig lett till att meddelandet och förståelsen uppstått. 

Luhmann anser att det som är väsentligt är relationen mellan handlingen och kommunikationen och 
att såväl människor som handlingar är kommunikation (Hagen i Andersen & Kaspersen, 1999). När 
det gäller den vardagliga sociala dokumentationen inom äldreomsorgen sker det en interaktion 
mellan personalen och deras handlingar vilket resulterar i dokumentation som förbättrar 
kommunikationen mellan personalen. Bra kommunikation leder till en god dokumentation som 
enligt en av cheferna ger en mer heltäckande kunskap och information om de boende, vilket ökar 
tryggheten och förenklar arbetssättet. Dokumentation kräver ett gemensamt socialt synsätt och om 
hela personalgruppen får en gemensam kunskapsbas och utbildning blir förutsättningarna bättre för 
att få ett gemensamt synsätt.  Detta ökar möjligheterna till att dokumentationen kommer igång, 
utförs såväl som hålls vid liv i verksamheten. (Nilsson & Carlsson, 2004). 

Genom den ökade kommunikationen från chefen till sina medarbetare angående vikten av att 
dokumentera har förståelsen och insikten ökat hos medarbetarna och dokumentationen har i hög 
grad förbättrats. I och med att personalen använder sig av dokumentation mer frekvent i sin vardag 
förenklas deras arbete med de boende och de boende får en kontinuitet i hjälpen. Efter att man på 
denna verksamhet tidigare inte fått de tre begreppen information, meddelande och förståelse att 
överensstämma så har nu personalgruppen fått en större förståelse och insikt för dokumentationen 
och kommunikation har bildats. För att kommunikation ska bildas måste man förstå betydelsen av 
information och meddelande samt kunna använda sig av den (Luhmann, 2002). 

Alla organisationer ansvarar för sin dokumentation och det måste finnas klara riktlinjer för 
kommunikationen och informationen mellan utförare och handläggare (Davidsson & Foconi, 2002). 
Dokumentation bör inte enbart ses som en administrativ eller teknisk handling utan som ett 
arbetssätt. Genom att man sätter ord på arbetet med dokumentation medvetandegör och förtydligar 
man själva arbetet som i sin tur innebär att en tankeprocess startar och personalen börjar reflektera 
över varför man utför dokumentation och hur man kan förbättra den. (Nilsson & Carlsson, 2004). 
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Detta innebär att personalen tar ställning till meddelandet och på så vis får en förståelse för 
informationen och kommunikation skapas.

Att förstå är en valmöjlighet man har (Hagen i Andersen & Kaspersen, 1999), även om 
medarbetarna i personalgruppen är medvetna om att de inte alltid har kunskapen eller tror sig kunna 
dokumentera korrekt kan de ändå välja att förstå eller inte förstå vikten av att dokumentera. Större 
delen av personalen har valt att förstå betydelsen av dokumentation, det är viktigt att personalen 
dokumenterar, oavsett om de har svårt med det svenska språket eller har problem med att veta om 
anteckningarna ska göras i SoL eller HSL.

Varje verksamhet ansvarar för sin egen dokumentation och det måste finnas tydliga regler för 
kommunikation och information mellan enhetscheferna och personalen (Davidsson & Foconi, 
2002). Det är enhetscheferna som har det övergripande ansvaret över att dokumentationen 
genomförs på de olika verksamheterna. Dock krävs ett gemensamt synsätt bland personalen och en 
förståelse till varför man ska använda sig av dokumentation som ett verktyg inom arbetet. 
Personalen blir då medvetna om vilka uppdrag de har, hur de utför det och varför, vilket i sin tur 
förbättrar och ökar omvårdnadens kvalitet, samtidigt som man följer lagen om dokumentation. 
(Nilsson & Carlsson, 2004). 

Det är ett fortgående arbete och viljan är stor till att utveckla och förbättra verksamheternas 
dokumentation. Trots detta så finns det hinder och svårigheter när det gäller dokumentationen och 
det finns mycket kvar att göra. 

En av svårigheterna är att man anser att innehållet i dokumentationen är vardaglig, t.ex. att sköta sin 
hygien eller komma ut på promenad, en annan är att man är rädd för att uttrycka sig skriftligt, det 
finns en osäkerhet i att formulera sig eller stava felaktigt. 

Ytterligare en orsak till svårigheterna i att veta vad som ska dokumenteras och varför är att det 
fortfarande är väldigt stor del av omvårdnadspersonalen som inte fått någon som helst utbildning 
angående dokumentation. Utbildning och träning i dokumentation är väldigt viktiga inslag för att 
kunna motivera personalen till att våga börja uttrycka sig skriftligt.(Nilsson & Carlsson, 2004). 

Genom att utbilda och motivera personalen så får medarbetarna en förståelse, vilket innebär att de 
har förstått meddelandet och kommunikation uppstår (Hagen i Andersen & Kaspersen, 1999). 
Kommunikation är överföring av tankeinnehåll från en människa till en annan, detta sker via 
information, meddelande och förståelse (Luhmann, 2002). När personalen använder sig av 
kommunikation genom meddelande, förståelse och information i utförandet av dokumentationen så 
säkerställs en större rättsäkerhet när det gäller genomförandet av beviljade insatser, avvikelser m.m. 
(Mellström, 2006).
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SLUTDISKUSSION

I denna uppsats har vårt syfte varit att undersöka hur dokumentationen genomförs i två olika 
kommuner. Vidare ville vi undersöka hur man dokumenterar på de olika avdelningarna, följs 
lagarna angående dokumentation på de granskade avdelningarna och vilka fördelar och nackdelar 
finns det med dokumentation? Resultaten utifrån vår empiriska undersökning överensstämmer med 
vad vi funnit i tidigare forskning och den litteratur vi valt att använda oss av i denna studie.   

Dunér, 2003, tar i sin sammanfattning av en FOU-cirkel upp om hur det runt omkring i 
kommunerna görs ett omfattande arbete för att förbättra kunskaperna i att hitta bra arbetsformer för 
social utförardokumentation. Trots att kommunerna arbetar intensivt när det gäller detta så får de 
ofta anmärkningar i besluten från exempelvis Länsstyrelsen angående brister i den sociala 
utförardokumentationen. Projektet startades med anledning av några FOU- medarbetares egna 
erfarenheter om hur svårt det är att få till själva dokumentationen i praktiken. Dokumentationen för 
arbetsmetoder, arbetssätt och arbetsförhållanden i det direkta omsorgsarbetet är nära kopplat till 
själva dokumentationen av genomförandet av biståndsinsatser.  Det har visat sig i tidigare forskning 
att det länge funnits en brist inom dokumentationen i socialt arbete och att den kan vidareutvecklas. 
Den bör även utformas efter den enskildes behov och intressen, vilket i sin tur kan leda till att 
förhållningssättet gentemot hjälptagarna förbättras. Även Morén (1999) anser att det länge funnits 
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en brist inom dokumentationen i socialt arbete. Utvecklingen har varit dålig och kännetecknats av 
en kritiklös inställning till dokumentation som endast funnits till av legala och administrativa syften 
(Bernler & Johnsson, i Morén, 1999).

Vårt empiriska arbete har vi analyserat med hjälp av Luhmanns kommunikationsteori. Den teorin 
bygger på begreppen information, meddelande och förståelse, dessa har vi kopplat till vår 
undersökning eftersom dokumentationen som utförs på verksamheterna bygger på detta och skapar 
tillsammans kommunikation personalen emellan. Vi använder oss av Luhmanns begrepp för att få 
ett tydligare sammanhang och förståelse av vad det är som gör att dokumentationen fungerar och 
när den inte gör det, vilka bristerna är. Vi har kommit fram till att när meddelande, förståelse och 
information inte samverkar med varandra bland personalen så fungerar inte kommunikationen, 
vilket innebär att dokumentationen blir lidande. Konsekvenserna av detta kan bli att den boende inte 
får den vård eller hjälp hon/han är berättigad till, vilket kan leda till avvikelse rapporter eller 
anmälningar som exempelvis Lex Maria eller Lex Sarah. Vi anser att det är oerhört betydelsefullt 
att personalen förstår vikten av dokumentation för att kunna ge de boende en bättre omvårdnad och 
förbättra samarbetet personalen emellan. En bra och fungerande dokumentation bör man se som en 
kvalitetssäkring för hela verksamheten.

Vid påbörjandet av vår undersökning gick vi in med förförståelsen att det ena boendets 
dokumentation fungerade bättre än det andra, det visade sig dock att skillnaderna inte var så stora 
som vi först antog. I den empiriska delen av studien har vi exempelvis kommit fram till att både 
personal och enhetschefer är väldigt positiva till att dokumentera. 

Det vi bland annat ville få en ökad kännedom om när det gäller verksamheterna var vilka fördelar 
och nackdelar chefer och personal ser med dokumentation och hur de dokumenterar. Fördelar som 
vi såg var gemensamma i de båda personalgrupperna var att det är bra att ha all information om den 
boende samlad på samma ställe, det är lätt att gå tillbaka och läsa om den boendes förändring 
genom tiden eller en speciell händelse, för att undvika missförstånd och att visa anhöriga som 
kommer med frågor och funderingar. När det gäller dokumentationens genomförande har vi kommit 
fram till att de använder sig av dokumentationen för att informera och meddela de andra i 
personalgruppen om de boendes omvårdnad. De dokumenterar händelser utöver det normala både 
när det gäller det sociala och det medicinska. Här kommer även arbetsplanerna och livsberättelserna 
in, en väldokumenterad och fungerande arbetsplan ger en bättre kontinuitet av hjälpinsatserna 
oberoende av vem det är ur personalgruppen som arbetar. Det ger även en mer heltäckande kunskap 
och information om de boende vilket i sin tur leder till ökad trygghet och ett förenklat arbetssätt. En 
annan fråga som intresserade oss var hur lagarna kring dokumentation följs i verksamheterna. Efter 
genomförandet av vår empiriska studie anser vi att dokumentationen följer lagen både när det gäller 
SoL och HSL. De hörsammar även sekretesslagen när det gäller tystnadsplikten och förvaringen av 
själva dokumentationen, oavsett om det skrivs i pappersform och sätts in i pärmar eller om det sker 
direkt i datorn.

De som i enkätundersökningen ansåg att det fanns nackdelar med att dokumentera tog upp tidsbrist 
som en anledning, både med tanke på att själva hanteringen kring dokumentationen stjäl tid från 
omsorgsarbetet samt att personalen gärna skulle vilja dokumentera mer regelbundet och på ett 
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”bättre” sätt. En del av de tillfrågade ur personalgruppen ansåg att det svåra låg i att särskilja vilken 
dokumentation som hör till SoL och vad som tillhör HSL.

När det gäller de båda verksamheterna som vi undersökt har vi sammanfattningsvis kommit fram 
till att dokumentationen fungerar tillfredsställande och den följs enligt lagen både när det gäller SoL 
och HSL. Både cheferna och personalen anser att det är viktigt att dokumentationen utformas med 
respekt för den enskilde, att man inte använder ord som är kränkande eller förolämpande och att den 
utförs av all berörd personal.
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BILAGA 1

INTERVJUFRÅGOR TILL ENHETSCHEFERNA

Hur länge har Du arbetar här?

Vad har Du gjort tidigare?

Berätta lite om Din avdelning?

Vilken utbildning har Du fått i social dokumentation?

Lagar?

Vilken utbildning har Din personal fått i social dokumentation?

Hur utförs dokumentationen på din avdelning?

Anser Du att dokumentationen fungerar tillfredsställande på din avdelning?

Vilka ”vinster” ser Du med en tillfredställande dokumentation?

Vilka ”nackdelar” ser Du med en icke tillfredsställande dokumentation?

Finns det några nackdelar med att dokumentera?

Hur fungerar sekretessen kring dokumentationen?

SoL, HSL, Använder Ni en pärm eller två? 

Är det svårt att veta vad som ska skrivas i vilken?

Hur fungerar rutinerna runt att läsa det dokumenterade?

Vems ansvar är det att läsa dokumentationen?

Hur fungerar meddelanden gällande de boende mellan personalen?

Känner Du att personalen förstår och arbetar efter det dokumenterade?

BILAGA 2
Lindström Victoria

            Lingman Elenora  
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MISSIVBREV

Var snäll och hjälp oss att fylla i enkäten!

Vi är två studenter som går sista terminen på sociala omsorgsprogrammet vid högskolan i Gävle. Vi 
ska skriva ett examensarbete och har valt att titta närmare på social dokumentation inom 
äldreomsorgen. 

Du har blivit utvald att delta i vår undersökning och vi garanterar att du förblir helt anonym.

Har Du frågor? Vänd Dig till oss:

Elenora Lingman Victoria Lindström

telnr. 070-730 34 23 telnr. 070-664 51 46

Tack för Din hjälp!

Victoria Lindström Elenora Lingman

ENKÄTFRÅGOR

Lindström Victoria
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1. Hur länge har Du arbetar inom vården?

Svar:   

2. Hur länge har Du arbetat på den här avdelningen?

Svar:   

3. Vilken vårdutbildning har Du?

Undersköterskeutb.  Vårdbiträdesutb.  

Ingen  

4. Har Du fått utbildning i social dokumentation?

JA  NEJ  

Om Ja, vilken och hur lång?

Svar:       

5. Hur länge har Ni utfört social dokumentation på den här avdelningen?

Mindre än 1 år  Mellan 1 och 3 år  

3 - 5 år  Längre än 5 år  

6. Ser Du några fördelar med en tillfredställande social dokumentation?

JA  NEJ  

Lindström Victoria
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Om Ja, vilka?

Svar:       

7. Ser Du några nackdelar med social dokumentation?

JA  NEJ  

Om Ja, vilka?

Svar:       

8. Hur fungerar sekretessen kring dokumentationen?

Mycket bra  Bra  

Dåligt  Mycket dåligt  

9. Dokumenterar Ni exempelvis?

Fall  Anhörigkontakter  

Tillfälligt nekande 
av ex. dusch, städ, 
med

Funderingar kring 
den enskilde inom 
personalgruppen

10. Använder Ni en eller två pärmar för dokumentationen av SoL och HSL?

En  Två  

Om två, är det lätt att veta vad som ska dokumenteras i vilken pärm?

Lindström Victoria
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JA  NEJ  

11. Har Ni speciella rutiner kring att läsa dokumentationen?

JA  NEJ  

Om Ja, vilka?

Svar:       

Lindström Victoria

            Lingman Elenora  
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