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Sammanfattning 
Digitalisering och införandet av hälsoinformationssystem som digitala journalsystem har 

inneburit många fördelar inom sjukvårdssektorn jämfört med de äldre pappersjournalsystemen, 

exempelvis genom en ökad möjlighet både dela och spara patientinformation. Dock så har även 

en hel del problem uppkommit med deras införande, varav en av de större är att de digitala 

journalsystem som finns inte är anpassade efter klinisk sjukvård och vårdpersonalens arbetssätt. 

Sjuksköterskor är en av de största användargrupperna av dessa digitala journalsystem och de är 

även den arbetsgrupp som har hand om patienterna på vårdavdelning dygnet runt. Därmed är 

deras arbete även starkt knutet till patienternas säkerhet. Denna studie har undersökt vilka 

patientsäkerhetsrisker som användning av digitala journalsystem medför vid 

sjuksköterskearbete på vårdavdelning. Det gjordes med hjälp av en kvalitativ ansats där en 

litteraturstudie, intervjuer och deltagande observationer genomfördes. Studiens resultat har 

bidragit till en ökad förstående för de patientsäkerhetsrisker som användning av digitala 

journalsystem vid sjuksköterskearbete medför samt en ökad förståelse för den kontext som 

digitala journalsystem används i. 

 

Nyckelord: Hälsoinformatik, design, patientsäkerhet, sjuksköterskearbete, vårdavdelning, 

journalsystem. 

 

Abstract 
Digitalization and the introduction of health information systems (such as the electronic health 

records) has contributed to many advantages within the healthcare industry, especially 

compared to the old paper-based system. For instance, an electronic health record makes it 

easier to archive and share patient information, but the advances these systems contribute is 

also accompanied by its fair share of problems. One of the main problems being that there is a 

mismatch between the electronic health records in use and the way the healthcare personnel 

work.  Nurses are one of the biggest user groups of the electronic health records and they are 

also providing healthcare to the patients admitted to hospital wards 24/7. That means that their 

work is tightly intertwined with patient safety. This study has examined risks for patient safety 

connected to the use of electronic health records during nursing practice at hospital wards. The 

study was conducted using a qualitative approach with a literature study, interviews and 

participatory observations. The result of the study has contributed to increased knowledge and 

insights regarding patient risks connected to the use of electronic health records during nursing 

practice at hospital wards as well as an increased understanding for the context in which the 

electronic health records are used. 

 

Keywords: Health informatics, design, patient safety, nursing care, hospital wards, nursing 

documentation, EHR, EPR. 
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1. Introduktion 
Hälsoinformationstekniksystem (HIT) anammas idag i allt högre omfattning och har en 

avgörande roll inom vården och vårdprofessionernas dagliga arbete (Kaipio et al., 2017). De 

ses ofta som ett nyckelverktyg för att förbättra effektivitet inom sjukvårdssektorn, bland annat 

genom att kunna förebygga medicinska misstag, minska överflödig provtagning och förbättra 

resultat av behandlingar (Agha, 2014). Tidigare studier har rapporterat att HIT-system haft en 

positiv effekt på vårdkvalitén, exempelvis genom lägre antal dödsfall och bättre indikationer på 

patientsäkerhet (Bardhan & Thouin, 2013; Amarasingham, Plantinga, Diener-West, Gaskin & 

Powe, 2009). Informationsteknologi inom sjukvården har även potential att förändra både 

omvårdnadsmiljöer och hur omvårdnad utövas genom att öka exakthet i vårdprocedurer, 

strömlinjeforma processer samt minska risken för mänskligt felande (Ball, Weaver & Abbott, 

2003; McCarthy et al., 2018). Det finns dock även en ökad oro över vilka effekter de framsteg 

som gjorts inom hälsoteknologi och informationssystem kan medföra, vilket gör att 

hälsoinformatiksystem som område påkallar uppmärksamhet från fler och fler håll (Pai & 

Huang, 2011). 

 

Idag används hundratals informations- och kommunikationssystem inom olika 

sjukvårdsorganisationer för att stötta vårdpersonal i deras dagliga arbete med patienter. Dessa 

innefattar en bred vidd av applikationer och system, varav ett är det frekvent använda 

journalsystemet (Viitanen et al., 2011). Ett journalsystem är ett dokumentationsverktyg för data 

som kan användas för att utvärdera vårdkvalitet, maximera effektivitet och förbättra 

patientsäkerheten (Lavin, Harper & Barr, 2015). Trots att journalsystemet och andra 

applikationer redan har bidragit med många fördelar för sjukvården i stort, är dessa dock inte 

alltid knutna till vårdpersonalens dagliga arbete (Viitanen et al., 2011). Teknologi är irrelevant 

utan de användare och den kontext som omger dess användning (Rippen, Pan, Russell, Byrne 

& Swift, 2013). Sjuksköterskor utgör den största gruppen av all sjukvårdspersonal och är 

därmed en av journalsystemets mest frekventa användare. De tillhandahåller vård dygnet runt 

och de har en nyckelroll i journalföring och patientsäkerhet (Stevenson, Nilsson, Petersson, & 

Johansson, 2010). 

 

Digital sjuksköterskedokumentation i journalsystem har direkt inflytande över patientens 

säkerhet, då denna dokumentation exempelvis underlättar realtidskommunikation mellan all 

sjukvårdspersonal (Lavin et al., 2015). Genom sjuksköterskans journalföring dokumenteras 

även patientens tillstånd och resultatet av hens vård, vilket är avgörande för den vårdkvalitet 

som tillhandahålls (Jefferies, Johnson & Nicholls, 2011). Flera studier har visat att införandet 

av journalsystem för sjuksköterskor har förbättrat kvalitet på vårdens planering, men också att 

den ökat deras arbetsbelastning relaterat till dokumentation (Nykänen, Kaipio & Kuusisto, 

2012).  

 

Om ett journalsystem skall kunna vara till användning måste det vara väl integrerat med 

kliniska arbetsmetoder (Ammenwerth et al., 2001). Vikten av att det finns en samklang mellan 

sjuksköterskans arbete och de system som är designade för att stödja detta arbete är sedan länge 

bekräftat (Hyun, Johnson, Stetson & Bakken, 2009), exempelvis så kan dåligt designad eller 

överdrivet komplicerad teknik bidra till en ökad risk för misstag (Newbold et al., 2004). Det 

finns en utbredd missbelåtenhet med systemen (Stevenson et al., 2010) och sjuksköterskor har 

indikerat sitt missnöje med designen av deras journalsystem (Lavin et al., 2015). De saknade 

bland annat en bra översikt över sina patienter och upplevde att systemet inte reflekterade deras 

sätt att arbeta (Stevenson et al., 2010; Vabo, Slettebø & Fossum, 2017). Brist på inkludering av 

slutanvändare vid design av journalsystem och användbarhetsproblem är ett par bekymmer som 
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nämnts (Kaipio et al., 2017). Journalsystemen upplevdes inte användarvänliga eller anpassade 

för sjuksköterskornas arbete, vilket kan påverka patientsäkerheten negativt. Journalsystemet 

stöttade exempelvis inte sköterskearbetet då det inte gynnade individualisering och hade en 

tendens att kontrollera hur sjuksköterskorna jobbade (Stevenson et al., 2010). 

De negativa effekter som journalsystem orsakar kan härledas till att det finns en brist på en 

djupare förståelse av förhållandet mellan teknik och kliniskt arbete (Chao, 2016). För att 

designa ett journalsystem som stödjer klinisk sjuksköterskepraxis krävs en förståelse för 

sjuksköterskors arbetssätt (Hyun et al., 2009) och för att överbrygga det glapp som finns mellan 

IT-system och kliniskt arbete måste hänsyn till humana aspekter i vårdarbetet integreras i 

designen av journalsystem. Sjuksköterskor och deras arbete har en avgörande roll för patientens 

säkerhet och deras uppfattning om journalsystem är viktig (Stevenson & Nilsson, 2012). 

Tidigare forskning indikerar att sjuksköterskor inte tycker att deras journalsystem fungerar 

optimalt och inte stödjer deras sätt att arbeta (Hyun et al., 2009). Effekten av att använda 

journalsystem på vårdavdelningar är underutforskat och fler studier behövs angående dess 

effekter på patientens säkerhet (Stevenson et al., 2012). Behovet av en djupare förståelse av 

kliniskt sjukvårdsarbete och tillhörande arbetsprocesser samt dess organisatoriska kontext för 

att minska negativa effekter av tekniska system inom sjukvården är bekräftat i flera tidigare 

studier (Chao, 2016; Nguyen, Bellucci & Nguyen, 2014; Rippen et al., 2013). Det finns även 

ett behov av fler kvalitativa undersökningar för att fånga sjuksköterskors arbetsmetoder och 

yrkeskultur, framförallt inom områdena rörande patientsäkerhet (Stevenson et al., 2010). Målet 

med denna kandidatuppsats är därför att svara på frågeställningen:  

Frågeställning: Vilka patientsäkerhetsrisker medför användning av digitala journalsystem vid 

sjuksköterskearbete på vårdavdelning? 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa ökad insikt om de patientsäkerhetsrisker som användning 

av digitala journalsystem medför vid sjuksköterskearbete på vårdavdelning och därigenom även 

skapa ökad förståelse för den kontext journalsystemet figurerar i. 
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2. Litteraturstudie 
I litteraturavsnittet presenteras först information rörande hälsoinformationssystem, 

sjuksköterskans profession och patientsäkerhet. Därefter presenteras användningsaspekter för 

journalsystem vid sjuksköterskearbete som identifierats från tidigare forskning. Denna 

kartläggning av tidigare forskning används för att ge författaren och läsaren en kunskapsbas 

och generera insikter inom området. Dessa insikter användes sedan för att kunna observera 

och intervjua sjuksköterskor i syfte att förstå deras användning och arbetskontext i samband 

med journalhantering och vidare kunna identifiera risker för patientsäkerheten. Insikterna  

användes även som inspiration i delar av intervjumallens frågebatteri. 

 

2.1 Hälsoinformatik (HI) och Hälsoinformationssystem (HIS) 
Hälsoinformatik (HI - Health informatics) är ofta benämningen på sammanslagningen mellan 

medicinsk informatik (MI - Medical informatics) och omvårdnadsinformatik (NI-nursing 

informatics). En definition av informatik är läran om hur information hanteras och bearbetas, 

exempelvis hur människor samlar in, sorterar, lagrar, hämtar ut och använder information. I 

vårdsammanhang kan sjuksköterskor exempelvis intervjua patienter (samla in), dokumentera 

den insamlade informationen i dator eller på papper (lagra) och läsa den vid rapportering (hämta 

ut) (Björvell, 2011). Hälsoinformationssystem och digital omvårdnadsdokumentation har en 

direkt påverkan på patientsäkerheten (Lavin et al., 2015). Idag används många system av 

vårdpersonal i deras dagliga arbete med patienter, varav ett är det frekvent använda 

journalsystemet (Viitanen et al., 2011). Journalsystem kan skapa möjligheter att integrera data 

över flera olika källor och vägleda vårdpersonal mot behandlingar som visat sig vara mer 

effektiva för olika typer av sjukdomstillstånd. De kan även minska risken för felordinationer av 

recept och felmedicineringar genom att jämföra patientens medicin-historik med information 

om medicinen för att undvika ogynnsamma interaktioner (Bardhan & Thouin, 2013). 

 

I nordiska länder är både tillgängligheten och användningen av journalsystem hög (Kaipio et 

al., 2017) och digital dokumentation anses numera vara en prioritet inom hälso och sjukvård 

världen över (McCarthy et al., 2018). Informationssystem inom sjukvården har många olika 

användargrupper som i sin tur använder systemet i flera olika syften exempelvis medicin, 

omvårdnad, organisation eller administration. Det är därför viktigt att beakta den breda 

variationen av både användare och användarkontext som ett system måste vara anpassade 

utefter, eftersom det kliniska arbetet kan skilja sig mellan olika sjukvårdsenheter (Nykänen et 

al., 2012). 

 

2.2 Sjuksköterskans profession och journalföring 
Den legitimerade sjuksköterskans kompetens är omvårdnad (Socialstyrelsen, 2017). 

Omvårdnad refererar till det arbete som utförs dagligen av omvårdnadspersonal och det är 

baserat på omvårdnadsteorier och praktisk omvårdnadserfarenhet. Sjuksköterskor är således 

ansvariga för omvårdnadsarbetet runt patienten och dess närstående gällande både bedömning, 

diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden (Nykänen et al., 2012). 

Hen ansvarar även för kliniska beslut som ger människor ökade möjligheter att förbättra, 

bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och 

uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden. Sjuksköterskor bör även 

arbeta förebyggande för att trygga en patientsäker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Sjuksköterskans arbete är vanligtvis centrerat runt den så kallade omvårdnadsprocessen. 

Omvårdnadsprocessen är ett systematiskt arbetssätt för omvårdnad av patient, bestående av sex 

faser: 1) bedömning av relevant information, 2) definition av patientens problem och 
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resurser/omvårdnadsdiagnos, 3) formulering av omvårdnadsmål, 4) upprättande av en 

omvårdnadsplan, 5) utförande av uppgifter enligt omvårdnadsplanen samt dokumentation,  

6) utvärdering av omvårdnaden och eventuell revidering av omvårdnadsplanen (Ammenwerth 

et al., 2001). 

 

Inom sjukvården är dokumentation en hand- eller elektroniskt skriven anteckning som beskriver 

en patients hälsostatus och den vård hen erhållit (McCarthy et al., 2018). Ett journalsystem 

innehåller och underhåller bland annat patientinformation och sjukvårdspersonalens 

anteckningar. Det tillåter sjukvårdspersonal att hålla koll på patientens hälsa över tid och ta del 

av andra personalgruppers input (Agha, 2014), data som även är värdefull för att öka patientens 

säkerhet, utvärdera omvårdnadens kvalitet och maximera dess effektivitet (Lavin et al., 2015). 

Sjuksköterskans journalföring är en viktig aspekt inom klinisk dokumentation. En grundlig 

sjuksköterskedokumentation är en förutsättning för en bra patientvård och effektiv 

kommunikation och samarbete vårdpersonal emellan (Ammenwerth et al., 2001). 

Dokumentationen innehåller permanent information om patientens tillstånd, omvårdnad och 

utfall av omvårdnaden. Den är även viktig ur ett rent legalt perspektiv (Jefferies, Johnson, 

Nicholls & Lad, 2012; Nykänen et al. 2012), då dokumentation av omvårdnad är ett 

professionellt ansvarsområde och garanterar att organisationer hålls ansvariga för sin 

verksamhet (McCarthy et al., 2018). 

 

Dock så ser många sjuksköterskor på dokumentation som en börda och upplever uppgiften 

utmanande (Jefferies et al., 2012). Sjuksköterskan skall kunna dokumentera samtliga steg i 

omvårdnadsprocessen i patientens journal och kunna ta del av såväl journalhandlingar som 

annan dokumentation för att skapa kontinuitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I Svensk 

sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står det skrivet vad 

en sjuksköterska bör kunna göra inom rubriken informatik. Nedan presenteras de tre punkter 

som främst relaterar till patients säkerhet: 

 

• “Dokumentera på ett sätt som stödjer individens situation, behov och mål med 

upprätthållande av sekretess.” 

• “Genomföra säker kommunikations- och informationsöverföring genom hela 

vårdprocessen, framförallt i vårdens övergångar för att samordna vården för 

patienten.” 

• “Utveckla innehåll i och utvärdera resultat av kliniska beslutsstöd för säker vård.” 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017, s.9) 

Sjuksköterskor spenderar ungefär 25% av sin arbetstid på att dokumentera (Kim, Dykes, 

Thomas, Winfield & Rocha, 2011). För att en dokumentationsprocess skall fungera optimalt 

måste den ta det faktiska sjuksköterskearbetet, informationen i sig själv och användningen av 

informationen i beaktning (Cooper, Viller & Burmeister, 2004). 

2.3 Patientsäkerhet 
Patientsäkerhet är ett grundläggande krav för vårdkvalitet (Socialstyrelsen, 2017). 

Socialstyrelsen definierar patientsäkerhet på följande sätt: 

 

“Patientsäkerhet handlar om att patienter inte ska skadas i samband med hälso- och 

sjukvårdande åtgärder, eller på grund av att vården inte vidtar de åtgärder som behövs med 

hänsyn till patientens tillstånd.” (Socialstyrelsen, 2017, Patientsäkerhet, stycke 1). 
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Kort kan patientsäkerhet beskrivas som skydd mot vårdskador (Socialstyrelsen, 2017; 

Patientsäkerhetslagen [PSL], SFS 2010:659). Vårdskador definierar Patientsäkerhetslagen 

(PSL, SFS 2010:659) i sin tur som: 

 

“Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas 

om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.” 

(Socialstyrelsen, 2017; PSL, SFS 2010:659, 5§) 

 

Handlingar för att främja patientsäkerhet kan i sin tur definieras som “en typ av process eller 

struktur vars användning reducerar sannolikheten för ogynnsamma effekter vid kontakt med 

sjukvårdssystemet relaterat en rad olika sjukdomar och behandlingar” (Newbold et al., 2004). 

Kvalitetsnivån av dokumentering är starkt sammanlänkad med kvaliteten på den vård som 

patienten erhåller och patientsäkerheten (Stevenson et al., 2010). Enligt Patientdatalagen 

(PDL, SFS 2008:355) skall: 

 

 ”Informationshantering inom hälso-sjukvården vara organiserad så att den tillgodoser 

patientsäkerhet och god kvalitet”. (PDL, SFS 2008:355, 2§) 

 

Det betonas även att patientuppgifter skall utformas och behandlas så att patientens integritet 

respekteras och att dokumentation skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem (PDL, 

SFS 2008:355).  

 

I denna studie har patientsäkerhetsrisker (med hänsyn till styckena ovan) identifieras genom 

följande: 

 

Tabell 1. Visar identifieringspunkter för patientsäkerhetsrisker i studien.  
Definition Källa 

Lidande kan orsakas patienten. PSL, SFS 2010:659 

Fysisk skada kan orsakas patienten. PSL, SFS 2010:659 

Psykisk skada kan orsakas patienten.  PSL, SFS 2010:659 

Informationshantering runt patienten uppnår inte 

god kvalitet. 

PDL, SFS 2008:355 

Patientens sekretess kan hotas.  PDL, SFS 2008:355 

 

 

2.4 Användningsaspekter för journalsystem vid sjuksköterskearbete 
 

2.4.1 Navigation och kognitiv belastning 
Flera tidigare studier inom journalsystemsanvändning har haft fokus på journalsystemens 

användbarhet. Dålig användbarhet äventyrar vårdpersonalens kapacitet att utföra uppgifter på 

ett säkert sätt och deras möjligheter att vara effektiva samt är associerat med ökade bekymmer 

runt patientens säkerhet (Meehan et al., 2016). Trots att substantiellt arbete har gått åt till att 

utveckla användbarheten av hälsoinformationssystem så har förbättringar kring 

journalsystemets användbarhet dröjt, vilket har skapat frustrationer, misstro till systemet och 

potentiellt osäkra metoder för att jobba runt systemets begränsningar (Meehan et al., 2016). 

Dålig design kan även skapa hög mental belastning på dess användare och denna överbelastning 

kan i sin tur skapa ogynnsamma effekter på deras prestationer och bedömningsförmåga 

(Stevenson et al., 2012). Ineffektiv navigation i journalsystem har visat sig öka användarens 

kognitiva belastning, vilket kan öka risken för misstag, minska effektivitet och öka trötthet. 

Navigation är en viktig aspekt i journalsystems användbarhet eftersom information rörande en 
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patient kan vara utspridd över flera sektioner och skärmar, vilket tvingar vårdpersonal att 

ständigt navigera fram och tillbaka i systemet för att bilda sig en adekvat bild av patientens 

tillstånd (Roman, Ancker, Johnson & Senathirajah, 2017; Stevenson et al., 2010). 

 

Dålig navigation var en av de stora anledningarna till att sjuksköterskor överlag var missnöjda 

med sina journalsystem (Stevenson et al., 2012). Eftersom sjuksköterskorna endast kan titta på 

en skärm i taget, ökar svårigheten att skapa en sammantagen bild av informationen (Roman et 

al., 2017). Det blir då nästan som en labyrint för att utföra saker som egentligen borde vara 

enkla uppgifter (Stevenson et al., 2010). De tvingas även hålla saker i minnet mellan skärmarna, 

vilket ökar både deras kognitiva belastning och risken för misstag. Detta kan liknas vid att 

försöka bilda sig en uppfattning om ett rum genom att tittat genom ett nyckelhål (Roman et al., 

2017). Dålig navigation, brist på automatiska prompter, långsamma reaktionstider för 

systemen, och bristen på överblick över patientens utveckling och omvårdnad var några av de 

huvudsakliga anledningarna till sjuksköterskornas missnöje med deras journalsystem 

(Stevenson et al., 2010). 

 

2.4.2 Mata in och hämta information 
Vårdpersonal har även visat sig ha svårt att veta var i systemen det är lämpligt att mata in 

information (Vabo et al., 2017). Det fanns exempelvis en oenighet både inom och mellan 

avdelningar gällande vilken information som skall dokumenteras var (Stevenson et al., 2012). 

Gällande inmatning av data så uppgav sjuksköterskor att fritextform var att föredra för vissa 

delar av sin dokumentation, för att bevara dokumentationens noggrannhet och patientens 

säkerhet. Picklists och checkrutor upplevdes inte vara lämpliga vid dokumentation av 

exempelvis andnöd, då formatet minskade kvaliteten på vårddokumentationen. Att jobba runt 

dessa typer av strukturerad datainmatning (picklists och checkrutor) i form av tillägg kunde 

leda till förvirrande och inkomplett kommunikation mellan sköterskor och andra 

personalgrupper (Hyun et al., 2009). Dock motsäger Lavin et al. (2015) detta argument och 

skriver att strukturerad dokumentation i större grad är associerad med kvalitetssäkrad vård. 

Studien höjer även en varning för att det kan uppstå ett så kallat “copy and paste” beteende vid 

fritextinmatning, där fakta kopieras över från dag till dag utan att verifieras (Lavin et al., 2015). 

 

Att mata in data i journalsystem var bara ett av de problem som lyfts fram av sjuksköterskor. 

De menade även att hitta och hämta information ur systemet på ett effektivt sätt var utmanande 

(Hyun et al., 2009; Stevenson et al., 2012). Den information som behövs för att bedriva lämplig 

patientvård är ofta utspridd på flera olika ställen över flera olika medium. Vårdpersonal kan 

därför tillbringa mycket tid till att samla in information som inte är speciellt lätt att lokalisera 

(Tariq et al., 2018). Sjuksköterskor beskrev att det var mycket scrollande bakåt för att läsa 

anteckningar och att det var svårt att hitta relevant information, vilket dessutom innebar mindre 

tid till patienterna. Även små fördröjningar blir långa när de läggs samman. Svårigheter att 

hämta information i systemet gjorde även att sjuksköterskor var rädda att missa viktig 

information, något som i längden kunde drabba patientsäkerheten (Stevenson et al., 2012). En 

mer effektiv lösning för att kunna söka information i systemet efterlystes, inkluderande den 

information som relaterade till patientens säkerhet, exempelvis att få reda på när det senaste 

Fentanylplåstret administrerats (Hyun et al., 2009). Även timingen av inmatningen av data var 

en viktig aspekt att beakta, då sköterskor idag använder sig både av synkroniserad och 

osynkroniserad dokumentation. För att rätt vårdbeslut skall kunna fattas är det viktigt att 

dokumentation sker i realtid. Exempelvis kan varningssignaler om en sepsis fördröjas om 

provsvar först skrivs ner på papper för att vid senare tillfälle skrivas in digitalt, vilket påverkar 

patientsäkerheten negativt (Lavin et al., 2015; Rippen et al., 2013). 

 



 7 

2.4.3 Kommunikation 
Patientvård är ett lagarbete där alla medlemmar i teamet kan bidra med både negativa och 

positiva konsekvenser (Ball et al., 2003). Bra kommunikationssystem är essentiellt för en 

patientsäker vård, då de håller samtliga i vårdteamet uppdaterade om patienten och hens 

tillstånd (Jefferies et al., 2012; Lavin et al., 2015). Sjuksköterskedokumentationen är ett viktigt 

kommunikationsverktyg mellan alla vårdpersonalgrupper och sköterskor uppmanas därför att 

kritiskt granska sin dokumentation så att den kan förstås av läsare både inom och utanför deras 

profession (Jefferies et al., 2012). Dokumentation är även av stor betydelse för patientens vård 

mellan olika sjukvårdsinstanser (Vabo et al., 2017). 

 

Om klinisk information skall bli en del av journalsystemet måste den först samlas in, vilket är 

en uppgift som ofta faller på sjuksköterskorna (Cooper et al., 2004). Trots en övergång till 

digitala medel bedrivs delar av sjuksköterskearbetet fortfarande genom pappersdokumentering, 

exempelvis genom att anteckna på anteckningsblock eller att lämna handskrivna 

omvårdnadsplaner bredvid patientens säng för tillgänglighet (Stevenson et al., 2010). Tidigare 

skrevs anteckningar direkt bedside (bredvid patientens säng) i pappersjournaler, men nu 

används anteckningsblock för att snabbt skriva ner saker som sedan matas in i det digitala 

journalsystemet (Stevenson et al., 2012). En studie med barnmorskor av Cooper et al. (2004) 

visade att de tenderade att skriva information om samma händelser upprepade gånger och att 

de behövde interagera med för många olika datorapplikationer per skift för att kunna slutföra 

sitt arbete. Dokumentationseffektivitet och patientsäkerhet togs upp som funktionella krav för 

ett digitalt dokumentationssystem för sjuksköterskor även i Hyuns et al. (2009) studie. 

Sjuksköterskor vill endast dokumentera en gång och sedan använda denna data i multipla 

syften, exempelvis genom att systemet automatiskt kan generera sammanfattningar åt dem med 

den data som redan finns inskriven i systemet (Hyun et al., 2009). 

 

Omvårdnad är ofta beskriven som verbal i sin natur, då sköterskor ofta muntligen delar 

patientinformation snarare än skriver ner det (Jefferies et al., 2011). Jefferies et al. (2011) 

skriver att det informationsutbyte som sker vid skiftöverlämning är kombinerat verbal och 

handskriven samt har mer omfattande information om patienten än den digitalt dokumenterade. 

Detta kan vara en fördel då verbal kommunikation kan skapa bättre sammanhållning i 

vårdteamen, men kan även innebära en risk då viktig information riskeras att gå förlorad i 

skiftbytena. Informationen blir även endast tillgänglig för de närvarande vid bytet, vilket kan 

påverka patientsäkerheten (Jefferies et al., 2011). Jämfört med pappersjournaler är information 

angående patienter mer tillgänglig när det dokumenteras i digitalt format (Nykänen et al. 2012). 

Även kommunikation mellan avdelningar och andra vårdenheter lyftes upp som problematiskt. 

Brist på interoperabilitet leder till dålig koordination av patientens vård och banar väg för 

misstag (Lavin et al., 2015). 

 

Att kunna överblicka patientinformation och patienthistorik från journalsystem är en viktig 

aspekt inom sjukvården, då det kan stödja medicinsk forskning, klinisk behandling och 

kommunikation mellan vårdpersonal och patienter. Dock så innebär detta ofta stora mängder 

patientdata, vilket kan vara nödvändigt för att ta beslut om patienters behandling, men det 

innebär även att det kan vara svårt att visualisera denna mängd information på ett överskådligt 

sätt (Bernard, Sessler, Kohlhammer & Ruddle, 2019). Sjuksköterskor upplever ofta att det är 

svårt för dem att få en överblick över patientens status baserat på den information som finns 

dokumenterad. Detta relaterat till att informationen upplevdes fragmenterad, uppdelad i för 

många olika sektioner, kategorier och subkategorier samtidigt som den även var dokumenterat 

på flera olika ställen såsom medicinlistor, feberkurvor, anteckningsblock med mera. Samma 

dokumentation kunde även upprepas på flera olika ställen (Nykänen et al., 2012). 
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Sjuksköterskor har efterlyst ett avskalat gränssnitt som eliminerar irrelevant information för 

ändamålet. Exempelvis så är det irrelevant om en patient vill att deras barn skall döpas eller ej 

om han är inlagd för en vasektomi (Hyun et al., 2009). Ofta upplevdes att det fanns en brist på 

relevant patientinformation som presenterades på ett överskådlig och förståeligt sätt för att 

stödja sjuksköterskor i att fatta beslut samt att det fanns en brist på alternativ för att skriva in 

omvårdnadsdata (Lavin et al., 2015). Även ordningen av hur komponenter i gränssnittet 

presenteras var av betydelse. Ett önskemål som fanns var att presentationsordningen skulle 

stödja sjuksköterskors tankeprocess för bedömning och omvårdnadsplanering för patienten 

(Hyun et al., 2009). 

 

För sjuksköterskor kan det även finnas en stor fördel i att ha system som kommunicerar när nya 

ordinationer eller nya testresultat har inkommit. På så vis blir sjuksköterskorna omedelbart 

medvetna om när exempelvis ett labbresultat kommer in och kan snabbt avgöra om värdet är 

onormalt eller ej, vilket gör att åtgärder snabbt kan sättas in vid behov. Denna typ av system 

var uppskattade av sjuksköterskor som upplevde att systemen gjorde deras arbete mer effektivt 

(Ball et al., 2003). Även Qin et al. (2017) visade på positiva resultat av påminnelsesystem i sin 

studie. I det här fallet varnade systemet sjuksköterskor för onormala värden vid exempelvis 

blodtryck och EKG (elektrokardiogram) genom färgkodning (Qin et al., 2017).  Medicinering 

är också en återkommande arbetsuppgift i sjuksköterskearbete (Lavin et al., 2015). 

Medicineringsmisstag är vanliga på sjukhus och två stora bidragande anledningar till dessa är 

sjuksköterskornas tunga arbetsbörda och inkompletta ordinationer. Streckkodsystem har i 

tidigare studier visat sig kunna reducera dessa misstag (Qin et al., 2017). En studie av Lavin et 

al., (2015) föreslog en utökad användning av streckkodsystem vid medicinadministrering så att 

den inte bara identifierade patient och rapportera doser för medicinadministration, utan även 

kommunicera utökad information. Det skulle exempelvis även kunna hjälpa till att bedöma 

lämpligheten av dos och administrationssätt, varna för interaktioner och rekommendera 

medicinering efter labbprovsvar. Exempelvis genom att rekommendera rätt insulindoser efter 

de senaste glukosvärdena i provsvaren (Lavin et al., 2015). 

 

2.4.4 Standardisering 
Tidigare studier har argumenterat för att det finns ett behov av standardisering av de 

funktionella krav som bör ställas på journalsystem för att de skall kunna stödja 

sjuksköterskearbete. De gav förslag på potentiella specifikationer i form av: tillgänglighet av 

information, standardsymboler för gränssnitt, informationsutbyte, dataintegritet och ordböcker 

för termer (Hyun et al., 2009). Utöver själva journalsystemets utformning kan även formatet på 

den data som skrivs in i systemet ha stor påverkan. Meningsuppbyggnader, grammatik, och 

logisk presentation av materialet är några aspekter som lyfts fram. Sjuksköterskors 

anteckningar har många gånger rapporterats som fragmenterade och fyllda av förkortningar. 

Detta kan göra dokumentationen svår att läsa både av folk inom och utanför professionen samt 

göra anteckningarna tvetydliga och öppna för tolkning (Jefferies et al., 2012). Dokumentation 

kan i kombination med standardisering främja förbättringar i omvårdnadsplanernas innehåll 

(Vabo et al., 2017). Användningen av standardiserade vårdplaner har visat sig hjälpa 

sjuksköterskor att dokumentera noggrannare, men trots de positiva aspekterna med 

standardiserade vårdplaner finns det även en risk att de hotar individualiserad vård. Att justera 

en digital omvårdnadsplan är både komplicerat och tar tid, så det är inte konstigt om 

sjuksköterskor känner sig pressade att använda en standardiserad plan om tiden är knapp och 

patientens vård kan som resultat bli mindre individualiserad och personcentrerad (Stevenson et 

al., 2010). 
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2.4.5 Arbetsmiljö 
Att arbeta i sjukvården innebär att arbeta i en hektiskt miljö (Kaipio et al., 2017). Ofta 

karaktäriseras arbetsplatser inom sjukvården även av ständiga avbrott, vilket kan skapa friktion 

mellan att dokumentera sitt arbete och faktiskt utföra sitt arbete för vårdpersonalen (Cooper et 

al., 2004). Telefonsamtal, förfrågningar från patienter och att ofta tvingas byta mellan olika 

typer av dokumentationsprogram är bara några exempel på orsaker till avbrott i 

dokumenteringen (Lavin et al., 2015). De journalsystem som används i sammanhangen är inte 

alltid designade för att hantera dessa kontinuerliga avbrott. Avbrott i dokumentationen gör inte 

bara att den tar längre tid, den ökar även sjuksköterskornas mentala belastning då de måste 

komma ihåg var de var i dokumentationen och vad de höll på att skriva (Cooper et al., 2004). 

 

Den tid som krävs för dokumentering minskar i takt med att sjuksköterskor lär sig systemet och 

lär sig att dokumentera på ett strukturerat sätt. Dock så upplever många sjuksköterskor 

dokumentering som tidskrävande, utmanande och frustrerande att lära sig (Nykänen et al., 

2012). En viktig förutsättning vid införande av nya informationssystem är användarens 

motivation och attityd gentemot datorer och teknik (Ammenwerth et al., 2001). Det innebär att 

acceptans av nya system kan vara beroende av sjuksköterskans tidigare datorkunskap och 

tidigare acceptans av omvårdnadsprocessen (Nykänen et al., 2012). Sjuksköterskor står 

dessutom ofta inför utmaningen att lära sig diverse assisterande teknik samtidigt som de utför 

klinisk omvårdnad av patienter (Pai & Huang, 2011). 

 

Det finns en rädsla att datorer minskar tiden som sjuksköterskor har tillsammans med patienter 

och reducerar sjuksköterskornas professionella autonomi (Ammenwerth et al., 2001). Att 

dokumentation tar tid som annars kunde spenderats med patienter bekräftas i flera studier 

(Kaipio et al., 2017; Lavin et al., 2015; Stevenson et al., 2012; Vabo et al., 2017). En studie 

som gjordes i slutet på 1990-talet spenderar sjuksköterskor majoriteten av sin tid på andra 

aktiviteter än den som de värderar mest, nämligen direkt patientvård (Ball et al., 2003). Detta 

är fortfarande sant ett decennium senare, då sjuksköterskor uppskattade att de lade 1–2 timmar 

av sitt skift till dokumentering (Nykänen et al. 2012). Insamling, inskrivning och åtkomst av 

data ockuperade en stor del av sjuksköterskornas arbetstid (Lavin et al., 2015). Detta bekräftas 

även i Coopers et al. (2004) artikel där personalen uttryckte en frustration över att 

dokumentationen de utförde tog tid från deras primära arbetsuppgift: att ta hand om deras 

patienter. De hade heller ingen utsatt tid för dokumentation utan fick ta tillfället i akt när 

möjlighet gavs (Cooper et al., 2004). Om effektivitetsproblem med journalsystem inte blir 

adresserade, finns det en risk att detta kan minimera mängden dokumentation som faktiskt blir 

utförd. Given valet mellan att tillhandahållen högkvalitativ vård till sina patienter och att utföra 

kvalitativ dokumentation i ett ineffektivt journalsystem, väljer sjuksköterskorna förståeligt nog 

det förstnämnda alternativet (Lavin et al., 2015). 

 

2.5 Sammanfattning av litteraturstudie 
Hälsoinformationsteknik och digital omvårdnadsdokumentation har en direkt påverkan på 

patientsäkerheten (Lavin et al., 2015) och anses numera vara en prioritet inom sjukvårdssektorn 

världen över (McCarthy et al., 2018). Sjuksköterskan har ett betydande ansvar för patientens 

säkerhet, då hen bland annat ansvarar även för kliniska beslut som ger människor ökade 

möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller 

funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Ett journalsystem tillåter sjukvårdspersonal att hålla koll 

på patientens hälsa över tid och ta del av andra personalgruppers input (Agha, 2014), data som 

även är värdefull för att öka patientens säkerhet, utvärdera omvårdnadens kvalitet och 

maximera dess effektivitet (Lavin et al., 2015). En grundlig sjuksköterskedokumentation är en 
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förutsättning för en bra patientvård och effektiv kommunikation och samarbete vårdpersonal 

emellan (Ammenwerth et al., 2001). Dock så ser många sjuksköterskor på dokumentation som 

en börda och upplever uppgiften utmanande (Jefferies et al., 2012). 

 

Följande insikter som kan påverka patientens säkerhet identifierades i litteraturstudien: 

 

Tabell 2. Visar de huvudsakliga insikterna gällande användning av journalsystem vid 

sjuksköterskearbete från litteraturstudien.  
Insikt  Källa 

Dålig navigation och överblick i journalsystemet 

ökade sjuksköterskornas kognitiva belastning. 

Roman et al., 2017; Stevenson et al., 2010.  

Både att mata in och hämta information i 

journalsystemet var en utmaning för 

sjuksköterskorna.  

Vabo et al., 2017; Stevenson et al., 2012; Hyun et 

al., 2009; Tariq et al., 2018.  

Timing av inmatning av data var viktigt att beakta.  Lavin et al., 2015; Rippen et al., 2013.   

Bra kommunikation är essentiellt för en 

patientsäker vård, då de håller samtliga i 

vårdteamet uppdaterade om patienten och hens 

tillstånd. 

Jefferies et al., 2012; Lavin et al., 2015. 

Det finns både fördelar och nackdelar med 

standardiserade vårdplaner.  

Hyun et al., 2009; Stevenson et al., 2010; Vabo et 

al., 2017. 

 

Arbetsmiljömässigt karaktäriseras sjukvården av 

ständiga avbrott.  

Cooper et al., 2004; Lavin et al., 2015. 

Trots en övergång till digitala medel bedrivs delar 

av sjuksköterskearbetet fortfarande genom 

pappersdokumentering.  

Stevenson et al., 2010; Stevenson et al., 2012. 

Det finns även en rädsla att datorer minskar tiden 

som sjuksköterskor har tillsammans med patienter.  

Ammenwerth et al., 2001. 

Dokumentation tar mycket tid av sjuksköterskans 

arbetspass.  

Kaipio et al., 2017; Lavin et al., 2015; Stevenson et 

al., 2012; Vabo et al., 2017; Cooper et al., 2004. 
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3. Metod 
I metodavsnittet beskrivs och motiveras det tillvägagångssätt som används i studien, såsom 

datainsamlingmetoder, analys, etiska överväganden och metodkritik. 

 

3.1 Val av metod 
Kvalitativa metoder är lämpliga för att undersöka framgången av en design, för att identifiera 

orsaker bakom uppfattade problem och/eller skapa en djupare förståelse för ett fenomen 

(Nykänen et al., 2012). Syftet med denna studie är att skapa ökad insikt om de 

patientsäkerhetsrisker som användning av digitala journalsystem medför vid 

sjuksköterskearbete på vårdavdelning och därigenom även skapa ökad förståelse för den 

kontext journalsystemet figurerar i. För att uppnå detta syfte och svara på studiens 

frågeställning krävs insikter i journalsystemets användningskontext såväl som dess användning 

och sjuksköterskors upplevelse av att använda det. Designen av en vårdavdelnings 

journalsystem påverkar hur sjuksköterskor använder det och hur de utför sitt dagliga arbete. 

Sjuksköterskornas dagliga arbete (inklusive användning av journalsystemet) är i sin tur 

avgörande för patientens säkerhet. För att skapa en bättre förståelse för sjuksköterskors 

upplevelse av att använda journalsystem krävs kvalitativa metoder (McCarthy et al., 2018). Av 

dessa anledningar valdes en kvalitativ forskningsansats för denna studie. Det finns även ett 

behov av fler kvalitativa undersökningar för att fånga sjuksköterskors arbetsmetoder och 

yrkeskultur, framförallt inom områdena rörande patientsäkerhet (Stevenson et al., 2010), vilket 

gjorde att ansatsen kändes passande för frågeställningen. Därför har en kvalitativ studie 

genomförts i tre olika delar: litteraturstudie, deltagande observationer och intervjuer. Först 

utfördes en litteraturstudie för att kartlägga tidigare forskning, ge författaren och läsaren en 

kunskapsbas och generera insikter inom området. Dessa insikter användes sedan för att kunna 

observera och intervjua sjuksköterskor i syfte att förstå deras användning och arbetskontext i 

samband med journalhantering och vidare kunna identifiera risker för patientsäkerheten. 

Insikterna  användes även som inspiration i delar av intervjumallens frågebatteri.  

 

3.2 Litteraturstudie 
En sökning efter relevant material genomfördes på databaserna OneSearch och Science Direct. 

OneSearch användes för att utföra sökningar i ett bredare spektrum (då den inkluderar alla 

databaser Högskolan i Halmstad har tillgång till), medan Science Direct användes för sökning 

i ett smalare spektrum. Om fulltext för de funna artiklarna i dessa databaser inte gick att få fram 

söktes samma artiklar istället i Google Scholar för att hitta fulltextversioner. En sökning efter 

väsentlig litteratur är en viktig del vid genomförandet av en litteraturstudie, då det skapar en 

överblick över tidigare litteratur och som en grund för ökad kunskap kring området. Det är även 

en hjälpande hand i teoriutveckling och sorterar bort områden som ej är väsentliga för studien, 

samt öppnar upp för områden där ny forskning behövs (Webster & Watson, 2002). 

 

Tabell 3. Tabellen illustrerar de databaser, sökord och avgränsningar som används under 

studiens artikelsökning. 

Databaser Sökord Avgränsningar 

OneSearch Patient journal AND patient safety, patient safety AND nursing 

documentation, nursing informatics AND design, nursing 

informatics AND user experience design (OR UX), nursing 

informatics AND user experience design (OR UX) AND EHR, 

Design AND journal AND healthcare, designing for healthcare 

context, designing for healthcare context AND documentation in 

Peer review, 

Fulltext, Academic 

Journals, English, 

2000-2019. 
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nursing practice, nursing documentation AND workload of nurses. 

EHR AND usability, EPR AND usability, EHR and user experience 

design (OR UX), nursing documentation AND user experience 

design (OR UX), 

Science  

Direct 

Nursing documentation, nursing documentation AND usability, 

nursing documentation AND UX, nursing documentation AND 

Patient safety. 

2000–2019, 

International 

Journal of Medical 

Informatics. 

 

I sökningarna gjordes avgränsningar till resultat som motsvarade kraven: peer review, fulltext 

och academic journals för att säkerhetsställa att sökresultaten var vetenskapligt granskade. Det 

gjordes även avgränsningar till resultat publicerade på engelska mellan åren 2000–2019 för att 

materialet skulle vara tidsmässigt aktuella och relevanta. Källkvaliteten på de artiklar som 

hittades bedömdes efter peer-review, publikationsår och om de refereras till av andra författare. 

Resultaten från sökningen gallrades i tre olika steg: först efter titel och abstract, sedan efter 

abstract och slutsats, och till sist efter genomläsning av hela artikeln. Till sist utfördes bakåt-

sökning i dessa artiklars referenslistor som komplement. Totalt låg 28 artiklar som grund för 

litteraturstudien. Dessa analyserades sedan genom en matris och granskades då efter 

kategorierna syfte, metod, resultat och slutsats samt deras relevans för forskningsfrågan. 

Artiklarna granskades först enskilt horisontellt i tabellen och sedan mot varandra per kategori 

vertikalt i tabellen för att utläsa skillnader och likheter mellan artiklarna. 

 

3.3 Deltagande observationer 
 

3.3.1 Urval 
För att kunna identifiera vilka patientsäkerhetsrisker det finns kopplat till sjuksköterskors 

användning av digitala journalsystem krävs en förståelse för den kontext journalsystemet 

används i och hur det används i sjuksköterskornas dagliga arbete. Deltagande observationer ger 

förutsättningar för att bibehålla den naturliga miljön och erhålla dess aktörers egna 

uppfattningar (Denscombe, 2018). För att skapa en förståelse för komplexiteten av 

sjuksköterskans arbetsuppgifter och den kontext som journalsystemet används i utfördes därför 

deltagande observationer. Urvalet av observationsplatser baserades på att observationerna 

skulle ske på slutna vårdavdelningar, då dessa som tumregel har patienter som är mer kritiskt 

sjuka och som kräver inneliggande vård. Journalsystemet används där dygnet runt och har en 

avgörande roll. Urvalsmässigt valdes även olika sorters slutna vårdavdelningar för att samla 

insikter från olika typer av vårdsammanhang och därmed även varierande syn och användning 

av journalsystem. Skuggningen skulle även ske med legitimerade sjuksköterskor på avdelning. 

Sjuksköterskor utgör den största gruppen av all sjukvårdspersonal och är därmed en av 

journalsystemets mest frekventa användare. De tillhandahåller vård dygnet runt och de har en 

nyckelroll i journalföring och patientsäkerhet (Stevenson et al., 2010), vilket motiverar denna 

yrkesgrupp som urval i mina deltagande observationer.  

 

        3.3.2 Genomförande 
För att få tillstånd att utföra deltagande observationerna kontaktades två olika sjukhus. Genom 

detta kunde observationer göras på tre olika avdelningar: en postoperationsavdelning, en 

ortopedavdelning och kirurgavdelning. Antalet vårdplatser på avdelningarna varierade mellan 

10-24 stycken. Ortopedi och kirurgavdelningen var fullbelagda medan 

postoperationsavdelningen var halvbelagd.  Observationerna gjordes på två separata dagar och 

varade mellan fyra till fem timmar per avdelning. De digitala journalsystem som användes på 
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avdelningarna var Melior, VAS och Orbit. Då Melior och VAS är ett par av de två av de största 

journalsystemen i Sverige kommer huvudfokus för studien att ligga på dessa, även om Orbit 

kommer beaktas. Orbit används främst på operation och postoperativa avdelningar.  

 

Jag skuggade sjuksköterskor under deras arbetsuppgifter och ställde frågor under dagens gång 

(efter att en uppgift var utförd för att inte störa arbetet med patienterna). Genom observationerna 

låg huvudfokus på hur sjuksköterskorna använde journalsystemet i sitt dagliga arbete och hur 

kontexten påverkade deras interaktion med journalsystemet, för att i förlängningen se hur detta 

påverkar patientsäkerheten. De insikter som framkom i litteraturstudien togs även i beaktning, 

men i övrigt försökte jag observera med ett öppet sinne för att även kunna hitta nya insikter 

som litteraturen inte nämnt. Svar på frågor som ställts och observationer antecknades för hand. 

 

Tabell 4. Visar en översikt för de vårdavdelningar där deltagande observationer utfördes.  
Vårdavdelning Antal vårdplatser Aktivitet Antal timmar för 

observation 

Journalsystem 

Kirurgi  24 Dagtidsaktivitet 5 timmar VAS 

Ortopedi  24 Dagtidsaktivitet 5 timmar Melior 

Postoperativ 10 Dagtidsaktivitet 4 timmar Melior, Orbit 

 

3.4 Intervjuer 
Intervjuer är lämpliga att använda när forskningens syfte är att gå in på djupet av den 

intervjuades åsikter, känslor och erfarenheter. Det är även lämpligt för att studera komplexa 

frågor som kräver en djup förståelse för hur saker eller system fungerar, hur olika faktorer 

hänger samman och för att få priviligierad information (där nyckelpersoner på fältet kan ge 

speciellt värdefulla insikter relaterat till deras position och erfarenhet) (Denscombe, 2018). Då 

studiens frågeställning kommer kräva insikt i både åsikter, upplevelser och erfarenheter från 

sjuksköterskor (nyckelpersoner på fältet) av att använda digitala journalsystem och förståelse 

för hur deras journalsystem fungerar valdes även intervjuer som metod. 

 

3.4.1 Urval 
För att skapa relevant empiri för studien föll urvalet för intervjupersoner på sjuksköterskor som 

jobbar (alternativt tidigare har jobbat) på sluten vårdavdelning på sjukhus samt sjuksköterskor 

under utbildning som haft minst två praktiker på sluten vårdavdelning. Tanken var att få ett 

urval av intervjupersoner med olika lång erfarenhet av att använda journalsystem, då detta kan 

påverka upplevelsen av att använda dem. För att få insikt i flera olika journalsystem, 

rekryterades även intervjupersoner från olika sjukhus och avdelningar. De journalsystem som 

berörts i studiens intervjuer var Melior, Orbit och VAS. Totalt genomfördes tio intervjuer 

(inklusive pilotintervju), med två män och åtta kvinnor. Personerna som deltog i intervjuerna 

var ej inblandade i de deltagande observationerna.  
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Tabell 5. Visar en översikt för studiens intervjupersoner. 

Namn Ålder Antal yrkes- 

verksamma år 

Typ av vårdavdelning Journalsystem   Intervjutid 

Intervjuperson 1 

(pilot) 

67 40 Medicin 

Kirurgi  

Ortopedi 

Melior  37 min 

Intervjuperson 2 65 32 Barnonkologi  Melior  33 min 

Intervjuperson 3 26 4 Barnonkologi Melior  23 min 

Intervjuperson 4 64 38 Barnonkologi Melior   47 min 

Intervjuperson 5 24 Student  Medicin (endokrinologi, 

njursjukdomar, 

hematologi) 

KAVA 

VAS   52 min 

Intervjuperson 6 29 1 Medicin 

(njursjukdomar och 

dialys) 

VAS  40 min 

Intervjuperson 7 31 Student  Medicin (hematologi) 

Kirurgi 

Medicin (hjärta) 

VAS  70 min 

Intervjuperson 8 33 9 Öron, näsa, hals Melior  49 min 

Intervjuperson 9 52 19 Operation & ortopedi Melior, Orbit  61 min 

Intervjuperson 10 37 14 Barnonkologi Melior  60 min  

 

3.4.2 Genomförande 
Innan intervjuerna utfördes gjordes en pilotintervju för att säkerhetsställa att frågorna var 

lättförståeliga och relevanta samt att intervjun kunde genomföras inom rimlig tidsram. Efter 

pilotstudien gjordes några mindre justeringar i intervjumallen. Ett par frågor raderades och vissa 

fick ändrad formulering för att bli lättare att förstå. För att ge exempel så förtydligades fråga 

fem från hur journalsystemet användes rent allmänt till hur den intervjuade använde 

journalsystemet i sitt dagliga arbete. Som ett annat exempel så raderades frågan ” Om du skulle 

beskriva journalsystemets egenskaper för mig, hur skulle du beskriva det då?” eftersom den 

upplevdes svår att förstå och ej relevant för frågeställningen. Övervägande delen av 

intervjumallen fungerade dock bra och intervjusvaren från pilotstudien bedömdes likvärdiga 

med övriga efter att samtliga intervjuer genomförts. Materialet togs därför  med i empirin.  

 

Semi-strukturerade intervjuer tillåter intervjuaren att ha en lista med ämnen som önskas 

behandlas, samtidigt som de är flexibla och ger utrymme för den intervjuade att utveckla sina 

egna idéer (Denscombe, 2018). Metoden fanns därför lämplig för att behandla insikterna från 

litteraturstudien och samtidigt skapa utrymme för nya perspektiv från intervjupersonen. De 

intervjuer som genomfördes var därför semi-strukturerade och varade mellan cirka 20–70 

minuter beroende på i vilken grad den intervjuade önskade diskutera frågorna. Intervjuernas 

snittländ var 47 min. Den kortaste intervjun var på runt 20 minuter relaterat till att den 

intervjuade gav korta och koncisa svar och därefter behövde återgå till arbetet. Intervjupersonen 

i  den  längsta intervjun var däremot pratglad och gav längre svar. Angående intervjufrågorna 
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var främst den avslutande delen av intervjuguiden inspirerade från litteraturstudieresultatet, 

medan den tidigare halvan fokuserades på mer öppna frågor. Även platsen för intervjun 

varierade. Vissa utfördes på sjukvårdsavdelning medan andra utfördes i hemmet hos den 

intervjuade. Platsen fick bestämmas av den intervjuade för att denne skulle känna sig så trygg 

som möjligt under intervjun. Tre intervjuer utfördes därför på vårdavdelning och fyra i de 

intervjuades hemmiljö. En intervju utfördes via telefon och två via videosamtal relaterat till 

långa geografiska avstånd. Alla intervjuer utom två spelades in, relaterat till de intervjuades 

önskemål att inte bli inspelade. 

 

3.5 Analysmetod 
Efter att intervjuerna var utförda blev de transkriberade och anteckningar från observationerna 

renskrevs. Materialet analyserades sedan med tematisk analys. Tematisk analys är en metod 

som används för att identifiera och analysera mönster i data (Braun & Clarke, 2006). I ett första 

steg kodades materialet för att göra mängden data mer hanterbart och identifiera väsentliga 

delar. Exempel på koder var: kognitiv belastning, dubbeldokumentering och fragmentering. 

Därefter jämfördes dessa koder mot varandra för att hitta likheter och skillnader i materialet 

och vidare kunna hitta mönster i empirin som samlats in. Koderna kategoriserades sedan för att 

identifiera teman relaterade till patientsäkerhetsrisker som användning av journalsystem kan 

medföra vid sjuksköterskearbete. Tematisk analys fokuserar på att hitta teman i insamlade data 

och har fokus på att göra en större mängd material mer hanterbart utan att förlora detaljrikedom 

eller komplexitet (Braun & Clarke, 2006). Analysmetoden föreföll därför relevant för detta 

arbete som krävde fokus på detaljer i sjuksköterskans dagliga arbete såväl som helheten i 

sjukvårdssystemet. Analysen resulterade i sex olika teman: Effektivitet, Överblickbarhet, 

Kommunikationsbarhet, Anpassningsbarhet, Mobilitet och Enhetlighet. 

 

3.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning har använts genomgående i studien för att värna om dess deltagare 

(Vetenskapsrådet, 2002). Inför varje intervju informerades varje deltagande om följande: 

 

• Informationskravet: Deltagarna informerades om projektets syfte, deras roll, att deras 

deltagande var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att 

uppge anledning, varpå informationen de gett skulle tas ur studien. 

• Samtyckeskravet: Alla deltagare tillfrågades muntligen efter samtycke att deltaga. De 

informerades även om att de kunde avböja att svara på en eller flera frågor utan att uppge 

anledning. 

• Konfidentialitetskravet: Deltagarna meddelades om att deras identitet skulle hållas 

anonym. 

• Nyttjandekravet: Deltagarna informerades om att den information som samlades in inte 

skulle användas i annat syfte än denna kandidatuppsats (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Samtliga deltagare tillfrågades även om inspelning av intervjuerna var acceptabelt, varpå deras 

önskningar respekterades. Vid transkribering uteslöts även alla namn och annan känslig 

information som kunde kopplas till intervjupersonerna. Under Skype-samtal spelades endast 

ljud in, ej bild. Då sjukvårdssektorn innebär både en känslig kontext och sekretess, antecknades 

ej information som kunde härledas till patienter under intervjuer eller deltagande observation 

på avdelning. 
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3.7 Metoddiskussion 
Relaterat till det relativt låga antal artiklar som stod att finna för svensk sjukvård inom ämnet, 

har artiklar från flera andra länder tagits med i arbetets litteraturstudie. Olika länder har olika 

sjukvårdssystem och olika lagstadgar för patientdokumentering och patientsäkerhet, vilket kan 

ha påverkat studiens resultat. Medan detta är en viktig aspekt att ha i åtanke, är många insikter 

dock överförbara och det finns även en möjlighet för länder att lära sig av varandras system. 

Likaså kan rutiner skilja sig mellan olika sjukhus och olika avdelningar.  

 

Intervjuerna för studien utfördes både i deltagarnas hemmiljö och på vårdavdelning, vilket hade 

både sina fördelar och nackdelar. Att genomföra intervjuer i deltagarnas hemmiljö gav en lugn 

omgivning, men ibland var det svårt för deltagarna att tänka tillbaka eller beskriva saker om 

journalsystemet utan att ha det framför sig. Att intervjua på avdelning gav här en fördel i och 

med att programmet kunde visas under eller efter intervjun i den arbetsmiljö som det faktiskt 

används. Dock så hade de intervjuer som skedde på avdelning större odds att bli avbrutna för 

andra uppgifter, vilket skulle kunna orsaka stress hos deltagarna. Jag var därför noga med att 

betona att de intervjuade när som helst kunde avbryta intervjun utan anledning. Ett par 

intervjuade önskade även att inte bli inspelade. Istället fördes anteckningar, vilket kan ha gett 

ett mer tolkande intervjuresultat än de intervjuer som spelats in och transkriberats ordagrant. 

De intervjuer som utfördes ansikte till ansikte och via videosamtal hade även en fördel i att 

kunna ta den intervjuades kroppsspråk i beaktning, vilket var något som saknades vid intervju 

via telefonsamtal. 

 

Studiens kvalitativa metodansats hade en fördel då den tillät forskaren att gå in på djupet av de 

observerade och intervjuade personernas upplevelser och erfarenheter. Den innebar dock även 

att resultaten från studien var beroende av författarens subjektiva tolkning som kan vara färgad 

av tidigare erfarenheter eller åsikter. I detta fall har jag som författare tidigare erfarenhet av 

sjuksköterskearbete, vilket kan ha påverkat min tolkning av resultatet.  Dock så har jag även en 

fördel i att vara medveten om denna subjektivitet på förhand och har på så vis strävat efter 

objektivitet i största möjliga mån. Slutligen hade en jämnare könsfördelning för studien varit 

att föredra att få en bättre spridning bland deltagarna. Dock så är fördelningen representativ för 

sjuksköterskeyrket, där det statistiskt sätt är fler sjuksköterskor som är kvinnor, jämfört med de 

sjuksköterskor som är män. 

 

För att öka studiens trovärdighet har definitionen för patientsäkerhet från socialstyrelsen, 

patientsäkerhetslagen och patientdatalagen används för att identifiera risker, då denna 

definition även används inom hela det svenska vårdsystemet. För att öka studiens trovärdighet 

har även ansträngningar gjorts för att intervjua sjuksköterskor med olika lång erfarenhet av att 

använda journalsystemet för att få ett så brett erfarenhetsspann som möjligt. I presentationen 

av resultatet har även citat används för att förmedla de intervjuades svar. Två av de intervjuade 

fick även granska och läsa igenom studien efter att den sammanställts. Observationer och 

intervjuer har även gjorts på olika typer av avdelningar och inkluderat olika journalsystem för 

att även här får ta del av erfarenheter från ett så brett spann som möjligt. Att studien är gjord på 

olika avdelningar ökar även studieresultatets överförbarhet. Överförbarhet innebär i vilken 

utsträckning en studies fynd går att använda i andra liknande fall (Denscombe, 2018). Gällande 

överförbarhet så har jag även försökt vara öppen och tydlig i de metoder och intervjufrågor som 

används i studien. Liknande studier kan på så vis utföras på andra vårdavdelningar. Dock 

behöver beaktande tas för att de intervjuades svar kan vara annorlunda i en ny studie. Studiens 

resultat skulle även kunna vara överförbara på jämförbara vårdavdelningar i andra län som 

använder journalsystemen Melior, VAS och Orbit.  
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4. Resultat och analys 
För att kunna identifiera patientsäkerhetsrisker vid sjuksköterskearbete gjordes intervjuer för 

att förstå sjuksköterskans användning och upplevelse av deras journalsystem och deltagande 

observationer för att skapa förståelse för den kontext journalsystemet används i. Nedan 

presenteras de sex teman som framkommit genom studiens resultat och analys. Dessa teman 

pekar på aspekter som är viktiga för patientsäkerheten vid användning av journalsystem i 

samband med sjuksköterskearbete. Material från observationerna presenteras först i varje 

tema med efterföljande material från intervjuer med citat.  

 

4.1 Effektivitet 
Sjuksköterskor arbetar och använder sitt journalsystem i en hektisk miljö som kännetecknas av 

mycket aktivitet, diverse larm och avbrott i arbetsuppgifter. Det är mycket spring till och från 

de stationära datorerna som finns i syfte att både dokumentera, kommunicera med andra 

instanser och avdelningar samt dubbelkontrollera information. Att ständigt tvingas logga in och 

ut ur journalsystemet av olika anledningar var något som flera sjuksköterskor anmärkte som ett 

frustrationsmoment, vilket ofta medförde att datorer lämnades inloggade och information 

synlig. Inloggningen gjordes genom att klicka upp programmet, sätta i sitt personliga kort och 

skriva in sin kod. Sjuksköterskorna blev även ofta avbrutna vid dokumentering (exempelvis av 

rumslarm, telefonsamtal, patientförfrågningar eller ärenden med annan personal), men även 

ständigt avbrutna i sina andra arbetsuppgifter. Vid förfrågan uppgav sjuksköterskorna att de 

tvingades hålla mycket information i huvudet medan de pendlade mellan olika arbetsuppgifter. 

De uppgav även att de ofta var trötta i huvudet efter de kommit hem efter jobbet. 

 

Journalsystemet ansågs av de flesta intervjuade kunna göra vissa grundläggande saker bra, men 

att det fanns utrymme till förbättring, varav effektivitet var en återkommande faktor. En av de 

absolut vanligaste arbetsuppgifterna som utfördes med hjälp av journalsystemet var 

dokumentering, vilket de intervjuade belyste flera aspekter av. Dokumentering var inte en kär 

uppgift bland sjuksköterskorna, även om de insåg vitsen med att genomföra arbetsuppgiften. 

 

”Journalsystemet är ett nödvändigt ont.” (Intervjuperson 9, Melior och Orbit) 

 

”Att kunna dokumentera det bra och tydligt utan att få med en hel uppsats tycker jag själv är 

svårt. Det är inte därför jag blev sjuksköterska, för att vara sekreterare.” (Intervjuperson 4, 

Melior) 

 

En del intervjupersoner menade dock att journalsystemet och dokumentering har en generell 

positiv inverkan på deras arbetsuppgifter och patientsäkerheten om det sköts på rätt sätt, genom 

att det på ett säkert sätt sparar och förmedlar viktig patientinformation. Dock så nämnde de 

även en hel de saker som de upplevde som negativa. En av de saker som majoriteten nämnde 

var att de tyckte journalsystemet och dokumentering stal tid som de hellre hade spenderat med 

sina patienter. 

 

”Dokumentation är väldigt viktigt men jag tycker också att det har gått lite för långt för det 

känns som att det är den biten vi ska hålla på med mer än själva omvårdnaden ute med 

patienten. Jag tycker det har tagit över för mycket, på fel håll.” (Intervjuperson 4, Melior) 

För att kunna ha mer tid för sina patienter och även på andra sätt förenkla deras dagliga arbete, 

efterlystes det att journalsystemet och dokumenteringen behövde bli effektivare och mindre 

tidskrävande. I Orbit överfördes anteckningar från en specifik ruta till nästa sida automatiskt, 
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så att personalen ej behövde gå på andra journaler för att läsa. Två andra sätt som diskuterades 

för att effektivisera var mallar för omvårdnadsuppgifter och standardiseringsfraser. Mallar 

fanns i form av omvårdnadsplaner i både VAS och Melior, men dock inte i VAS för enskilda 

omvårdnadsuppgifter. De mallar som fanns och införande av nya mallar sågs generellt som 

positivt, men det poängterades även att de inte fick bli ett hinder för individualiserad omvårdnad 

(speciellt på avdelningar med många unika patientfall). Detsamma uttrycktes för standardfraser. 

”Det fick inte vara så. Inga standardiserade mallar. Väck med dem. Utan nu sitter vi och skriver 

det, varje tisdag, på 23 journaler. Samma sak. Och det är sånt som jag kan störa mig på. Det 

skulle kunna vara mycket enklare, mycket bättre.” (Intervjuperson 2, Melior). 

 

”Det vore bra om man kunde få det att gå snabbare att anteckna. Det blir väldigt opersonligt, 

men kanske förarbetade fraser för just journalhantering är en jättestor del i yrket tyvärr. Det 

är både positivt och negativt med det. Det är ju individanpassad vård och personcentrerad 

vård, men för att man skall ha tid att göra den här personcentrerade vården så vill man gärna 

minska på journalhanteringen.” (Intervjuperson 7, VAS). 

 

Idag dubbeldokumenteras mätvärden (exempelvis vitalparametrar) upp till tre gånger. Först för 

hand på anteckningsblock, sedan i mätvärdeslistor och sedan i fritextanteckning. 

Dubbeldokumentering överlag var ett vanligt bekymmer som intervjupersonerna önskade 

minska. Det tog både onödig tid vid dokumentering och gjorde att det fanns mer information 

än nödvändigt att ta sig igenom vid inläsning vilket ur ett patientsäkerhetsperspektiv innebar 

att det var svårt att hitta den information som var aktuell för patientens vård. Att dokumentera 

på papper var även något som i stort sett alla intervjupersoner och avdelningar fortfarande 

använde sig av. En del intervjupersoner upplevde även att det var lättare att få en helhetssyn 

över informationen både i egna anteckningar och de pappersmallar som används för vissa 

vårduppgifter. 

 

”…det är lite mer flexibelt för man kan bära med sig de anteckningarna och man kan göra 

tillägg och minnesanteckningar som är väldigt personliga vilken kan vara bra. Jag tror det 

hjälper en lite också att komma ihåg, att vara den som faktiskt skriver.” (Intervjuperson 5, VAS) 

 

”Om jag tar emot rapport om en patient eller nån ringer från en annan avdelning, då skriver 

man först och främst med papper och penna, precis som när man rondar. Läkarna har ju 

skärmen uppe, men då skriver man ju fortfarande på sin egen lapp och går in och skriver i 

Melior sen. Annars måste vi springa till datorn stup i kvarten och så fungerar det ju inte. 

(Intervjuperson 4, Melior) 

 

Ytterligare en sak som majoriteten av de intervjuade enades om var, liksom i observationerna, 

att deras arbete kännetecknades av kontinuerliga avbrott, så även i sin dokumentering, vilket 

gjorde deras arbete mindre effektivt. 

 

”Jo men avbruten det blir man ju alltid, det kvittar ju vad det är för system så får man ju aldrig 

vara i fred.” (Intervjuperson 1, Melior) 

 

De intervjuade bekräftade även den ökade kognitiva belastningen som presenterades i 

observationerna, då sjuksköterskorna efter avbrotten behövde återkoppla till de tankebanor de 

var i innan de blev avbrutna. Här rapporterade intervjupersonerna skillnader mellan de olika 

journalsystemen. Melior tillät sjuksköterskorna att återvända direkt till den sida de var på innan 

avbrottet och fortsätta dokumentera. Sjuksköterskorna som hade VAS som journalsystem 

behövde däremot själva leta upp denna sida innan de kunde fortsätta. Slutligen kunde 
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journalsystemet och dokumenteringen för vissa intervjupersoner även innebära en stressfaktor 

som vid hög arbetsbelastning gjorde en redan stressig situation mer stressad, då de när det var 

mycket att göra även skulle sätta sig att dokumentera allt viktigt innan nästa skift gick på. 

 

4.2 Överblickbarhet 
Sjuksköterskearbete innebär stora mängder information att hantera och överblicka. För att 

kunna komma ihåg och kunna skriva ner information, använder många sjuksköterskor idag 

anteckningsblock som de bär med sig i fickan. I de flesta fall till och med två anteckningsblock: 

ett där information om varje patient skrivs ner och ett för att kunna planera sin dag. Detta 

förekom på alla avdelningar utom postoperation, där de i gengäld använde 

pappersdokumentation kallad UVA för aktuell patientinformation efter att patienten anlänt från 

operation. Personalen upplevde att denna gav dem en bra översikt för patienten och dennes 

tillstånd. Överlag användes mycket papper som komplement till det digitala journalsystem som 

fanns, exempelvis vätskelistor och Senior alert (ett formulär som fylls i till varje patient över 

en viss ålder för att identifiera risk för malnutrition, fall och trycksår). 

 

Sjuksköterskorna i observationerna hade delade åsikter angående hur lätt de upplevde det att 

hitta och överblicka den information de behövde i journalsystemet. De som var mer vana vid 

systemet upplevde det lättare. Det rådde även delade åsikter i ämnet både mellan och inom 

samma typ av journalsystem. Vissa sade att de har lätt att hitta informationen, men önskade att 

de sluppit titta på så många olika platser i systemet efter den. Vid observation upplevdes 

informationen om patienten fragmenterad, sjuksköterskan hämtade information från flera olika 

flikar och menyer såsom inskrivningsanteckningar, varningsanmärkningar, 

sjukgymnastanteckningar, laborationsprover, röntgensvar, läkemedelslistor osv., såväl som 

fysiska informationskällor som papper, muntlig information eller whiteboards. En del 

sjuksköterskor nämnde även att de vara rädda för att missa någonting viktigt runt patienten vid 

läsning i systemet, vilket kunde få konsekvenser för patientsäkerheten. Ju längre patienten har 

legat inne desto svårare blev det att hitta specifik information, vilket innebar mycket scrollande 

bakåt i anteckningarna för att hitta den som faktiskt hade informationen som eftersöktes. Dock 

så uppgav sjuksköterskorna att de lärt känna patienten ju längre denne varit inlagd vilket gjorde 

dem mindre beroende av anteckningar runt denne, men det kunde fortfarande vara svårt att 

sammanfatta vårdtillfället vid utskrivning. 

 

Överlag hade de observerade sjuksköterskorna även en hel del fönster uppe i sitt arbete med 

journalsystemet, många gånger runt sex stycken olika fönster och de  fick använda många  klick 

för att navigera sig runt för att ta fram information. Mycket information ligger även gömd under 

andra knappar och flikar. Ett exempel på detta är observation och varningsflikar som används 

för att markera saker som O-HLR, allergier, missbruk osv. Här syns markerade rubriker för att 

det finns varningar och observandum men sjuksköterskorna måste i patientöversikten gå in på 

vardera flik för att få reda på vad dessa faktiskt gäller. Det finns heller ingen plats där risker för 

fall, malnutrition, trycksår eller likande uppmärksammas utan sjuksköterskorna måste aktivt gå 

in och kontrollera detta i journalanteckningarna, alternativt förlita sig på den muntliga rapport 

de får av sina kollegor. I systemen finns ikoner knutet till varningar, men både utformning och 

symboliken i dessa ter sig otydliga. Överlag används få ikoner och lite färg i systemet för att 

hjälpa användaren med navigering eller associationer. Det fanns även flertalet varningsikoner i 

journalsystemet som inte var relaterade till funktionerna som sjuksköterskorna använde. 

Sjuksköterskorna angav att de ens inte såg dessa varningar längre. 

 

Även de intervjuades åsikter angående inläsning och att hämta information ur journalsystemet 

varierade. En del ansåg att det var lätt att hitta den information de sökte efter, en del upplevde 
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det besvärligare. Att kunna få en överblick över patienten och därifrån kunna ta korrekta 

vårdbeslut var en viktig aspekt vid inläsning. Om det gick att få en god översikt eller ej var i 

sin tur delvis beroende på hur väl kollegor eller läkare gjort sina anteckningar. Dock så fick det 

inte vara för mycket överflödig information. Om den information som eftersöktes inte fanns i 

de senaste anteckningarna kunde det dock innebära mycket scrollande fram och tillbaka innan 

den information som eftersöktes hittades. 

 

”Ibland så står det inte om patienten är multisjuk vad alla sjukdomarna är så då måste man gå 

tillbaka i systemet och leta, så det gör jag nu av rutin, att jag kollar tillbaka i anteckningarna, 

beroende på hur många anteckningar det är, kanske ett år, för att inte missa någonting att hen 

inte i kroniskt sjuk i något som jag inte har koll på.” (Intervjuperson 5, VAS) 

 

Ett par av intervjupersonerna efterlyste en konstant ruta i patientöversikten just för att kunna få 

en snabb översikt över patientens sjukdomar. Att få överblick över patientens mående och vård 

övertid kunde också vara problematiskt. Det fanns endast ett fåtal funktioner i journalsystemen 

som förmedlade patientens mående över tid. Ett exempel var labblistan som visade provsvar i 

datumföljd. Även epikrisen (utskrivningsanteckningen) för vårdtillfället kunde ge en bra 

sammanfattning. Dock så var denna sammanfattning inte alltid tillräckligt för att ge en god 

överblick över patienten och dess vårdtid. 

 

”Ifall det ringer någon patient som har legat inne hos oss, så är det svårt att bilda sig en 

uppfattning utifrån journalen utan man får ju gå mycket på det patienten berättar. Man får ju 

säga åt patienten att vänta i så fall om man skall kolla i journalen under tiden, och det kanske 

tar några extra minuter istället för att man lätt skulle få en överblick i samband med att en 

patient ringer och undrar någonting av det som har hänt under vårdtiden.” (Intervjuperson 8, 

Melior) 

 

Anteckningarna i journalsystem presenteras generellt sett i kronologisk ordning från det datum 

som de startades. Dock så kan detta innebära en ologisk ordning och mycket scrollande för att 

lokalisera anteckningar som pågår över tid. 

 

”Ja i en stor journal är det svårt att hitta det som är aktuellt ibland. Man måste klicka många 

gånger och är det till exempel som på en början på ett vårdtillfälle och man öppnar upp en 

åtgärdslista så hamnar ju den längst ner och det är svårt att komma till den ifall man... det 

uppdateras ju hela tiden men det hamnar ju inte på det som är mest aktuellt.” (Intervjuperson 

8, Melior) 

 

Mycket information att scrolla och läsa igenom skapade även en rädsla att viktig information 

kunde missas bland intervjupersonerna liksom det gjorde vid observationerna. 

 

”Det tar tid. Det är så många klick man skall göra och så känns det ändå som att man missat 

någonting. Det finns väll inte tid att man skall sitta där utan man får ju försöka ta fram det man 

tycker är det viktiga, men det är svårt. Man kan ju inte läsa hela journalen heller man måste ju 

göra en avgränsning.” (Intervjuperson 6, VAS) 

 

Även intervjupersonerna nämnde att överblickbarhet för varningar och observandum 

(exempelvis allergier) rörande patienten var ett problem, vilket kunde skada patientsäkerheten. 

 

”Alltså man skulle vilja ha att det nästan slår en i ansiktet. Liksom det här är ju obs! det här 

är viktigt, du måste kolla på det här. Till exempel om man inte skall utföra HLR eller ge IVA-
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vård står där, vilket är väldigt viktigt då många patienter är äldre och dåliga och det handlar 

ju om att inte orsaka onödigt lidande vilket är en grej som vi skall sträva efter. Gör man till 

exempel HLR på nån som inte vill ha det för att man missat den, det är ju absolut att orsaka 

onödigt lidande.” (Intervjuperson 7, VAS) 

 

4.3 Kommunikationsbarhet 
Kommunikation var ett tema som diskuterades från flera olika perspektiv: kommunikation 

inom personalgruppen, mellan personalgrupper (även till andra enheter), mellan 

sjuksköterskorna och teknik samt kommunikation till patienterna. Journalsystemet är här det 

gemensamma navet för alla dessa aspekter. Samverkan med primärvård och kommun beskrevs 

av de observerade sjuksköterskorna på avdelning som problematisk, även om nyligen införda 

systemet LifeCare delvis förbättrat kommunikationen med dem. På en av avdelningarna lyfte 

sjuksköterskorna problemet med att kommun och primärvård ofta ringde samtal för att bekräfta 

saker de kunde läsa sig till. En annan avdelning lyfte problematiken med att flera 

vårdpersonalgrupper (exempelvis sjukgymnaster och arbetsterapeuter) hade möjlighet att 

skriva anteckningar om patienten vid utskrivning i systemet, men sjuksköterskan var tvungen 

att ”justera” (godkänna dokumentet), vilket gjorde dokumentet synligt för kommun och 

primärvård. Dessa skulle sedan skicka bekräftelser och patienten fick ej skrivas ut från 

journalsystemet (avdelningen) innan detta var gjort. Dock så var det vanligt att den ena eller 

andra instansen dröjde med att bekräfta, något som sjukhuset inte hade möjlighet att vänta på 

relaterat till att de behöver platserna till nya patienter. I regel skrevs patienten skrevs ur systemet 

ändå, vilket inte var optimalt för patientens säkerhet. 

 
I intervjuerna upplevdes kommunikationen mellan personalgrupper överlag fungera bra, men 

det skiftade mellan de som var mer eller mindre erfarna i yrket. De mindre erfarna hade det 

svårare att tolka vissa termer och anteckningar från exempelvis läkare eller sjukgymnaster. Då 

journalsystemet inte stöder information om detta så googlades det ofta fram ex. från Wikipedia. 

Det kunde även upplevas utmanande att veta var de skulle skriva in saker eller hitta vart andra 

både inom och mellan personalgrupper skrivit in saker. Hela systemet överlag upplevdes som 

krävande att lära sig, speciellt som studerande eller ny sjuksköterska. 

 

”VAS är verkligen inte intuitivt. Som sjuksköterska eller sjuksköterskestudent så behöver man 

inte det hindret också för det är mycket...liksom ofärdiga förkortningar som står och det är 

liksom inte att man kan intuitivt gissa sig till att detta är nog det, ofta är det något helt annat 

än det man tror. Det känns onödigt att lägga sin kraft och energi på att inte hitta saker eller på 

att inte förstå hur systemet fungerar.” (Intervjuperson 5, VAS) 

 

” Ibland tror jag det skulle vara bra att ha en hjälpruta, nåt frågetecken eller sånt som man 

kunde klicka i. För det är många nya, som inte riktigt vet hur man ska göra:” (Intervjuperson 

9, Melior och Orbit) 

 

De intervjuade sköterskorna uppgav även att mycket information inom deras personalgrupp och 

även mellan andra personalgrupper skedde genom muntlig eller handantecknad kommunikation 

och då ofta genom lösa lappar, servetter eller vad som snabbast finns tillgängligt att anteckna 

på för att slippa hålla informationen i huvudet. Något som samtliga intervjupersoner kunde enas 

om, var just att de ofta var tvungna att hålla mycket information i huvudet. Journalsystemen 

stöttade inte sjuksköterskorna med denna belastning, snarare tvärt om. Ingen av de 

journalsystemen som diskuterats kommunicerade exempelvis påminnelser om att mediciner 

skall ges vid ett visst klockslag eller provsvar har inkommit från labbet. Denna information 

måste sjuksköterskan kontinuerligt aktivt gå i och söka efter under arbetspassets gång. 
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Då journalanteckningar även är synliga för patienter och anhöriga, var en del av 

intervjupersonerna även noga med vad och hur de antecknade, alternativt upplevde att deras 

kollegor av rädsla antecknade för mycket. Det gjorde i sin tur det svårt att sålla ut den väsentliga 

informationen. Det kunde även vara problematiskt att anteckningar kunde synas för patienter 

och anhöriga innan de blivit färdigskrivna och signerade. Speciellt om det stod besked som ej 

hunnit förmedlas av vårdpersonalen ännu, vilket kunde skapa oro och missförstånd. 

 

”Risken är att de hinner läsa innan vi hinner skriva klart och signera. Många anhöriga och så 

läser på kvällarna. De läser och ringer fast vi ej hunnit göra klart, ibland har läkare och så 

uppfattat det ändå men…. så ibland får vi vänta med att skriva så de inte får reda på besked 

genom att läsa innan att vi ger beskedet. Det är ju inte så bra, det blir ju en fördröjning och 

kan bli fel. Då meddelar vi ju varandra muntligt istället och då kanske det inte når ut till alla 

personalgrupper.” (Intervjuperson 3, Melior) 

 

4.4 Mobilitet 
Att i framtiden kunna anteckna med ett mobilt system direkt bedside för exempelvis 

vitalparametrar eller annat med hjälp av en Ipad eller teknik var något som ansågs som positivt 

av samtliga som tillfrågades under de deltagande observationerna. Vissa avdelningar på de olika 

sjukhusen hade laptops på rullande vagnar, vilket gjorde att de kunde tas med exempelvis vid 

delning av morgonmediciner. Dock togs den under de dagar som de deltagande observationerna 

varade inte in i patientrummen utan lämnades stående och inloggad i korridoren med 

patientinformation tillgänglig. Ofta var det många i personalen som samsades om ett begränsat 

antal datorer, vilket innebar mycket in och utloggande eftersom andra måste kunna använda 

datorn medan sjuksköterskan är iväg på annat, vilket förekom ofta. 

 

Även under intervjuerna diskuterades framtida möjligheter kring att ha en Ipad eller ett annat 

mobilt system för att kunna anteckna och signera bedside, vilket sågs fördelaktigt av samtliga 

tillfrågade. De intervjuade såg ett mobilt system som en positiv möjlighet, exempelvis för att 

minska dubbeldokumenteringen och effektivisera dokumenteringen, så länge det inte 

distraherade från patienten och hanterades på ett bra sätt. Det var redan tal om att införa mobila 

system på vissa avdelningar, men det var än så länge inte lanserat. Då var det även tal om att 

mätvärden, exempelvis blodsocker skulle kunna överföras automatiskt mellan mätare och 

journalsystemet. Ytterligare en aspekt som berördes var angående signering av läkemedel. 

Signering av läkemedel, såsom cytostatika, skall enligt lag signeras inne på patientens rum, 

vilket idag inte var möjligt att göra då avdelningen i fråga endast hade stationära datorer. En 

del intervjupersoner uppgav även att det inte fanns tillräckligt med datorer på avdelningen, 

vilket gjorde att de tvingades vänta eller göra andra uppgifter så länge. 

 

”Det har varit tal om att får handhållna Ipads för att kunna skriva in saker direkt. Det hade 

varit bra hoppas att det går igenom. Ibland kanske man står och gör iordning en medicin och 

sen går man ju därifrån och är beroende av att man själv skall komma ihåg. och sen kommer 

någon och avbryter en…...och jaa…” (Intervjuperson 3, Melior) 

 

”Ja att kunna dokumentera bedside hade definitivt varit en fördel. Det är i vissa lägen som det 

kanske hindrar patientens berättelse av det som har hänt men många gånger så skulle det 

underlätta.” (Intervjuperson 8, Melior) 
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4.5 Anpassningsbarhet 
Ytterligare en aspekt som lyftes bland sjuksköterskorna var att journalsystemet borde vara mer 

anpassningsbart. Anpassning efterlystes på tre olika plan: personlig anpassning, anpassning 

efter avdelning och anpassning efter yrkesprofession. Som observatör upplevdes samtliga 

journalprogram visuellt som röriga med ett överflöd av knappar, menyer och information. De 

sjuksköterskor som tillfrågades om journalsystemets utseende under observationerna 

bekräftade att de upplevde systemet som plottrigt och i behov av bättre strukturering. Flertalet 

av sjuksköterskorna som tillfrågades angav även att journalsystemet innehöll flertalet 

funktioner som de aldrig använde eller visste vad de var till för såväl som information som de 

bedömde som irrelevant. De menade också att systemet borde anpassas mer till vad de gör på 

just sin avdelning. I VAS uppmärksammades även knappar med identiska eller likande 

funktioner såsom exempelvis ”sök formulär” placerade på samma sida i närheten av varandra. 

Många menyer och knappar hade även liknande eller tvetydliga namn. Sjuksköterskorna angav 

att de efterhand lärt sig använda systemet, var de skall navigera och trycka på, men att det var 

mycket svårt när de började och är så även nu för de nyanställda och studenterna. 

 

Under observationerna framkom det även att de nyanställda och studenter hade svårt att tyda 

medicinska termer i journalsystemet skrivet av andra yrkesgrupper. Generiska namn på 

läkemedel i läkemedelsmodulen var även en svårighet. En del nyanställda och studenter bar 

därför ett tredje anteckningsblock utöver de som nämnts tidigare, där de kunde skriva kom-

ihåganteckningar till sig själva, exempelvis gällande innebörden av termer eller vilka prover 

som ingår i ett specifikt labbprovskit. Alla kit fanns dock ej tillgängliga på samtliga 

avdelningar. På en avdelning uppstod även problem vid provtagning på en patient som var 

inneliggande på en avdelning, men egentligen tillhörde en annan. Trots att sjuksköterskan fyllde 

i alternativet som fanns för provtagare på annan avdelning fungerade inte detta. 

 

Sökord för att skriva in och hitta journalanteckningar var även ett ämne som togs upp av 

personalen, då de upplevde att det både fanns sökord som de aldrig använde och saknade sökord 

som de faktiskt behövde. Ett exempel var att sökorden ”stomi” (bukpåse) och ”central 

venkateter” (CVK) saknades på en avdelning som vårdar många bukpatienter. Att  dessa sökord 

saknades gjorde att information rörande dessa områden skrevs in blandat med all annan 

information under sökordet ”hud”, vilket gjorde det svårare att både hitta rätt anteckningsställe 

för den som dokumenterade och för efterkommande personal att lokalisera informationen.  

 

De fåtal funktioner som fanns för att kunna personifiera sin inloggning i journalsystemet ansågs 

som positiva inslag i dess design. I Melior angav personalen det som positivt att själva kunna 

klicka i och välja vilka anteckningar från vårdpersonalkategorierna som skulle synas. I VAS 

angavs det som positivt att kunna lägga upp och döpa sina egna snabbknappar. Att själv kunna 

anpassa sina snabbknappar, att kunna välja hur många personalkategoriers anteckningar som 

syntes och att kunna justera upplösning på texten var personliga anpassningar som ansågs 

positiva bland de sjuksköterskor som intervjuats. I Melior kunde de anställda välja att dela in 

journalanteckningar i mappar, vilket även det sågs som positivt. Majoriteten av de intervjuade 

bekräftade även att det var många funktioner och mycket information i systemet som de aldrig 

använde, vilket delvis kunde härledas till att journalsystemet var gemensamt för samtliga 

vårdpersonagrupper och avdelningar. 

 

”Det finns väldigt många olika menyer och fönster att gå in på. Jag använder inte jättemånga 

av dem, dels för att vissa områden inte tillhör mina arbetsuppgifter. Alla har samma. Det är 

både positivt och negativt för att oavsett vilken avdelning man hamnar på så känner man igen 

det och vet vilka sökord som finns, men samtidigt så skall de bli rätt med dokumentationen så 
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kan man ju tycka att det borde vara specificerat för avdelningen man har för att det skall 

kategoriseras rätt.” (Intervjuperson 7, VAS) 

 

” Då skulle det vara likadana mallar för alla avdelningar. Då skulle neonatal ha samma som 

geriatrik. Det blev helt tokigt. På kardiologen så hade de talat om ”Det är de här proverna vi 

vill se i förstahand”, men så fick det inte vara utan alla skulle se likadana ut så att man skulle 

känna igen sig om man bytte avdelning. Helt galet.” (Intervjuperson 2, Melior) 

 

”Journalsystemet hade kunnat förbättrats genom att det var anpassat efter yrkeskategori”. 

(Intervjuperson 6, VAS) 

 

4.6 Enhetlighet 
Enhetlighet var ett ämne som nämndes av samtliga intervju och observationspersoner. De 

efterfrågade ett bättre och mer sammanslaget och enhetligt system på flera olika plan. 

Användningen av många externa program överlag var en annan aspekt som lyftes. På de olika 

avdelningarna som observerades användes externa program för bland annat blodbeställning, 

cytostatika och läkemedelslistor. Det sistnämnda var dock inkorporerat i Melior, men inte i 

VAS. Många sjuksköterskor uttryckte en önskan att sammanslå alla dessa program till ett 

gemensamt, vilket även hade minskat det frekventa bytande mellan program och fönster som 

observerades och de väntetider som var förekommande mellan byte av program. En gemensam 

läkemedelslista efterfrågades även för patienten för att undvika att behöva ringa efter 

informationen och eventuella fel eller dubbelordinationer. Läkemedelsmodulen i VAS 

upplevdes även problematisk, då det inte gick att se tidsintervallerna mellan att läkemedel getts 

och att systemet inte gav några varningar om att det var för tidigt att ge en ny dos till patienten. 

I VAS externa läkemedelsprogram var sjuksköterskorna även tvungna att signera läkemedlen 

en i taget, vilket tog både många klick och tid vid morgonmedicinering till multisjuka patienter 

med runt femton läkemedel, medan Melior i sin tur tillät signering av flera läkemedel samtidigt 

vilket effektiviserade processen. Kommunikation och informationsskaffande från andra län var 

även omständligt, då vårdpersonalen endast har tillgång till journalanteckningar från sin egen 

enhet. Så om en patient behandlas på ett utomlänssjukhus, måste eventuell dokumentation efter 

telefonrapportering skickas med patienten alternativt avidentifieras och faxas över. 

 

Idag tvingades de intervjuade använda och byta mellan flertalet olika system och program för 

att kunna utföra sitt arbete. Det kunde finnas separata externa program för exempelvis 

läkemedelsmodulen (läkemedelslista), åtkomst till bilder, speciella program för specifika 

läkemedel, för att få tillgång till en viss typ av dokument, för att kommunicera med kommun 

och primärvård, för att beställa transport, för att kommunicera med andra avdelningar, för att 

beställa läkemedel osv. 

 

”Ja önskan vore ju att programmen ligger i Melior, allihop, så att man slipper gå ut och in 

hela tiden. Så man slipper byta program och har det i journalsystemet. Det hade varit bra.” 

(Intervjuperson 2, Melior) 

  

Det upplevdes även besvärligt att på ett enkelt sätt inte kunna se journalanteckningar för 

patienten både mellan andra instanser som kommunalvård eller primärvård, men även mellan 

andra sjukhus både i och utanför sitt eget län. Detta kunde både vara besvärligt både för 

patienten (som tvingades berätta sin sjukvårdshistoria flera gånger om) och för personalen som 

inte kunde se vad som hänt på andra enheter, vilket kunde innebära att viktig information 

missas. Intervjupersonerna önskade ett gemensamt system minst inom länet och helst inom hela 

landet. 
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”Och det är ju skit rent ut sagt, att det skall va så många olika system och det är ju generellt 

tycker jag liksom i Sverige. Det vore fantastiskt bra om man kunde ha ett system för landsting 

och kommun på alla orter för att det vore smidigare. Ibland blir man ju inneliggande på ett 

annat sjukhus som man inte tillhör och då kan de ändå få upp patienten om man har samma 

system.” (Intervjuperson 7, VAS) 

  



 26 

5. Diskussion 
Nedan presenteras studiens diskussion där risker för patientsäkerheten vid användning av 

journalsystem i samband med sjuksköterskearbete på vårdavdelning diskuteras fram mot 

studiens tidigare delar. 

 

5.1 Användningsproblem relaterade till journalsystemets effektivitet och mobilitet 
medför risk för bristande behovsbedömning och behandling av patient 

Kvalitetsnivån av dokumentering är starkt sammanlänkad med kvaliteten på den vård som 

patienten erhåller och patientsäkerheten (Stevenson et al., 2010), då journalsystem innehåller 

data som är värdefull för att öka patientens säkerhet, utvärdera omvårdnadens kvalitet och 

maximera dess effektivitet (Lavin et al., 2015). Trots detta har intervjuer och observationer 

visat på att många sjuksköterskor anser att användning av journalsystemet idag inte är speciellt 

effektivt vilket medför risker för patientsäkerheten i flera avseenden. Medan det erkänns av 

deltagarna i studien som ett bra verktyg för att sprida och spara viktig information, ses det även 

som en stor tidstjuv som stjäl värdefull tid som de hellre tillbringat med sina patienter på 

arbetspass som redan kännetecknas av en tung arbetsbörda. Sjuksköterskor är ansvariga för 

omvårdnadsarbetet runt patienten gällande både bedömning, diagnostik, planering, 

genomförande och utvärdering av omvårdnaden (Nykänen et al., 2012). De skall även 

dokumentera på̊ ett sätt som stödjer individens situation, behov och mål med upprätthållande 

av sekretess (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är dock svårt att identifiera behov och 

bedöma tillstånd hos patienter om du inte har tillräckligt med tid att träffa dem, vilket gör att 

journalsystemet här bidrar till en stor patientsäkerhetsrisk. Många patienter kanske inte larmar 

själva på sjuksköterskan utan väntar tills någon kommer förbi, vilket kan göra att tecken på 

försämring eller smärta kan missas. Det krävs därför en balans mellan sjuksköterskornas arbete 

med journalsystemet och hens arbete ute hos sina patienter för att trygga en säker och kvalitativ 

vård, annars kommer rädslan att datorarbete stjäl patient-tid som Ammenwerth et al. (2001) 

beskrev fortsätta införlivas.  

 

Om effektivitetsproblem vid användning av journalsystem inte blir adresserade, finns det en 

risk att detta kan minimera mängden dokumentation som faktiskt blir utförd. Given valet mellan 

att tillhandahålla en högkvalitativ vård till sina patienter och att utföra kvalitativ dokumentation 

i ett ineffektivt journalsystem, väljer sjuksköterskorna förståeligt nog det förstnämnda 

alternativet (Lavin et al., 2015). Om dokumentationen inte blir utförd kan patientsäkerheten 

drabbas negativt, då viktig information riskeras att inte överföras till andra yrkesutövande, 

vilket får konsekvenser för patientens behandling. Många under intervjuerna och 

observationerna angav även att de arbetade dagligen med pappersanteckningar i olika former, 

både i egna block och i andra pappersformat. Detta bekräftades även i Stevensons et al., (2010) 

som skriver att trots en övergång till det digitala medel bedrivs delar av sjuksköterskearbetet 

fortfarande genom pappersdokumentering. De angav även att de upplevde att 

pappersanteckningarna just gav dem en bättre överblick på sina patienter. 

Patientsäkerhetsmässigt finns det dock en risk att om den rika information som finns i 

pappersanteckningarna inte överförs digitalt så kan informationen gå förlorad mellan 

patientgrupper eller olika skift. Likaså med information som överförs verbalt. Detta påpekas 

även av Jefferies et al. (2011) som skriver att informationen endast blir tillgänglig för de 

närvarande vid bytet, vilket kan påverka patientsäkerheten. Å andra sidan kanske inte 

informationen samlas in eller dokumenteras alls om sjuksköterskorna inte får tillräckligt med 

tid till sina patienter, vilket många av de intervjuade och observerade indikerar. Om klinisk 

information skall bli en del av journalsystemet måste den först samlas in, vilket ofta faller på 

sjuksköterskorna (Cooper et al., 2004). 
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Flera av de tillfrågade sjuksköterskorna i studien var positiva till att införa ett mobilt 

journalsystem, där anteckningar skulle kunna föras på Ipad eller liknande direkt bedside istället 

för på papper. Detta skulle kunna minska den dubbeldokumentering som sker idag och 

förhoppningsvis spara tid för sköterskorna i deras arbete. Det skulle även minska 

patientsäkerhets riskerna som bristen på ett mobilt system medför idag, där anteckningar förs 

på närmast tillgängliga lapp där den riskeras att tappas bort eller skrivas in på fel patient, snarare 

än att föras in i det digitala systemet direkt. Om mätvärden på vitalparametrar för över direkt 

från sina mätare, elimineras även risken att de skrivs av felaktigt eller att de skrivs in för sent. 

Tidigare artiklar poängterar även att timingen av inmatningen av data är en viktig aspekt att 

beakta och förespråkar att dokumentation sker i realtid. Exempelvis kan varningssignaler om 

en sepsis fördröjas om provsvar först skrivs ner på papper för att vid senare tillfälle skrivas in 

digitalt, vilket påverkar patientsäkerheten negativt (Lavin et al., 2015; Rippen., 2013). Denna 

patientsäkerhetsrisk skulle ett mobilt och automatiserat system kunna hjälpa till att motverka. 

Från intervjuerna framkom det som positivt att kunna anteckna inne hos patienten, men det 

betonades även att det ibland kunde distrahera från patienten själv och dess historia. En 

distraktion vid fel ögonblick under pågående vårdmoment kan få allvarliga konsekvenser, inte 

minst för patienten. 

 

Ett annat sätt att spara tid på dokumentering som nämndes var användningen av standardiserade 

vårdplaner kan hjälpa sjuksköterskor att dokumentera noggrannare. Trots de positiva 

aspekterna med standardiserade vårdplaner finns det en risk att de hotar individualiserad vård 

(Stevenson et al., 2010). Även sjuksköterskorna som deltog i studien bekräftar detta. De är 

överlag positiva till att använda standardfraser och mallar för att effektivisera sitt arbete med 

journalsystem, men poängterar även att detta inte får vara på bekostnad på en individualiserad 

och personcentrerad vård. Med tanke på den växande andelen multisjuka patienter i samhället 

kan brist på anpassad och individualiserad vård få stora konsekvenser för patientsäkerheten, då 

de kräver hänsyn till många olika aspekter. Exempelvis kan ett läkemedel som rekommenderas 

för en diagnos vara avrått från att använda i samband med patientens andra diagnos.  

 

Sammantaget sett så medför användningsproblem i effektivitet och mobilitet att sjuksköterskan 

både får mindre tid med sina patienter, att individualiserad vård kan äventyras samt att 

information om patienten skrivs in fel, för sent eller inte alls. Relaterat till detta riskeras att 

patientens behov och tillstånd inte identifieras och att adekvata behandlingsåtgärder inte sätts 

in, vilket Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) menar bör vidtagas för att undvika 

lidande för patienten.  

 

5.2 Användningsproblem relaterade till journalsystemets överblickbarhet, 
kommunikationsbarhet och enhetlighet medför risk för bristande 
kommunikations och informationsöverföring 

Information om patienten kan lätt missas vid brist på överblick vid användning av 

journalsystem. Att kunna överblicka patientinformation och patienthistorik från journalsystem 

är en viktig aspekt inom sjukvården, dock så innebär detta ofta stora mängder patientdata 

(Bernard, et al., 2019). I intervjuerna var det blandade meningar om hur lätt det var att hitta den 

information som söks runt sina patienter, men många var eniga om att de upplevde 

informationen som fragmenterad. Det vill säga att de var tvungna att titta på flera olika ställen 

för att skaffa sig en överblick för sin patient, vilket gjorde att en del intervjuade var rädda att 

missa vital information om sin patient. Detta stämmer överens mot Romans et al. (2017) 

beskrivning av att försöka bilda sig en översikt av ett rum genom att titta genom ett nyckelhål.  
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Det stämmer även mot Nykänens et al., (2012) artikel där sjuksköterskor ofta upplever att det 

är svårt för dem att få en överblick över patientens status relaterat till att informationen 

upplevdes fragmenterad, uppdelad i för många olika sektioner, kategorier och subkategorier 

samtidigt som den även var dokumenterat på flera olika ställen såsom medicinlistor, 

feberkurvor, anteckningsblock med mera. Något som de dock inte inkluderar är att behovet av 

information och vilken typ av information som eftersöks varierar övertid. Exempelvis uppgav 

sjuksköterskor att de lärde känna patienten ju längre hen var inlagd, vilket ändrar deras 

informationsbehov runt patienten. Likaså är det annorlunda för en sköterska som precis har 

träffat en långinliggande patient, där det dessutom ackumulerats stora mängder 

patientinformation ju längre patienten legat inne, vilket ytterligare försvårar översikten enligt 

de observationer som gjordes.  

 

Det är heller inte tillräckligt att endast ge en överblick av patienten just i denna stund, även om 

det kan vara svårt nog. För att säkerhetsställa patientsäkerheten och att rätt beslut tas runt 

patienten är det även viktigt att kunna se hens status-utveckling över tid, något som Melior och 

VAS idag endast möjliggör i listor för provsvar. Ibland är det även viktigt att kunna se denna 

information översiktligt efter att patienterna skrivits ut, vilket berättades av de intervjuade i 

studien, exempelvis om patienten eller anhöriga ringer och undrar något över vårdtillfället som 

kan vara avgörande för deras fortsatta vård. En annan patientsäkerhetaspekt var att många 

intervjuade rapporterade att de upplevde en brist på översikt gällande permanent information 

om patienten såsom kroniska diagnoser. Ett exempel är patienter med KOL (kronisk obstruktiv 

lungsjukdom) som kan få andningsuppehåll vid felaktig syrgasbehandling. Ytterligare en sak 

som efterlystes var att varningar såsom patientens allergier eller 0-HLR borde vara mycket 

tydligare och inte gömda bakom andra flikar eller information. Ett par intervjuade påpekade 

risken för patientens säkerhet om informationen missades eller blandades ihop, vilket kunde 

orsaka stort lidande för patienten som exempelvis inte önskat återupplivande åtgärder.  

 

Bra kommunikationssystem är essentiellt för en patientsäker vård, då de håller samtliga i 

vårdteamet uppdaterade om patienten och hens tillstånd (Jefferies et al., 2012; Lavin et al., 

2015). Överlag upplevde de intervjuade att kommunikationen fungerade bra inom sin egen och 

till annan vårdpersonal, men det kunde variera mellan de som var vana och ovana i yrket. För 

de som var nya i yrket kunde kommunikationen uppfattas som svår, vilket kan medföra en risk 

att viktig information om patienten misstolkas. En stor anledning till detta är att alla 

personalgrupper har sitt eget sätt att tänka, tolka och dokumentera. Dokumentation är även av 

stor betydelse för patientens vård mellan olika sjukvårdsinstanser (Vabo et al., 2017). 

Betydelsen blev inte minst tydligt under observationerna i de fall patientens vård skulle 

koordineras mellan sluten, kommunal och primärvård. Att samverkan mellan dessa instanser 

var en utmaning framkom i observationerna. Det innebär även en patientsäkerhetsrisk då denna 

kommunikationsbrist kan innebära att patienten ej erhåller den fortsatta vård som krävs vid 

hemgång och tvingas återkomma till sjukhuset på grund av försämring. Denna 

patientsäkerhetsrisk är även närvarande vid kommunikation mellan vårdenheter i andra län och 

den brist i enhetlighet som detta medför. 

 

Enhetlighet var en aspekt som var mycket omtalad i studiens intervjuer, men mindre diskuterad 

i de tidigare artiklar som inkluderats i detta arbete. Detta gällde både mellan andra vårdinstanser 

som kommunalvård eller primärvård och mellan andra sjukhus både i och utanför sitt eget län, 

men även enhetlighet för program som användes. Coopers et al. (2004) studie visade att 

sjuksköterskor behövde interagera med för många olika datorapplikationer per skift för att 

kunna slutföra sitt arbete, vilket även bidrar till informationsfragmenteringen som nämnts ovan. 

Detta bekräftades även under observationer och intervjuer. Sjuksköterskor kan idag inte heller 
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se vad som har hänt patienten i andra vårdinstanser och län, vilket kan innebära en risk. För att 

ge ett exempel om någon skulle vårdas för hjärtinfarkt på ett sjukhus i ett annat län och sedan 

förflyttas till sitt hemsjukhus. Fragmenteringen i systemet innebär också att patienter tvingas 

upprepa sin sjukvårdshistoria gång på gång mellan olika enheter. Något som bäddar för att 

information missas och sätter stora krav på patienten själv, speciellt då sjukvården tenderar att 

ha ett eget språk som kan vara svårt att förstå som utomstående. Detta kan även bli problematisk 

med patienter som har minnesproblem eller andra diagnoser. 

 

Enligt Patientdatalagen (PDL, SFS 2008:355) skall all informationshantering runt patienten 

uppnå god kvalitet. Dålig överblick över den mängd information som finns utspridd i journalen 

samt risk för att patientinformation missas, misstolkas  eller går förlorad mellan olika 

vårdinstanser relaterat till brister i enhetlighet, gör att detta krav inte uppfylls. Det bryter även 

mot Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning (2017) som säger att sjuksköterskan 

skall genomföra säker kommunikationsöverföring genom hela vårdprocessen, framförallt i 

vårdens övergångar. Detta leder även till att journalsystemet inte uppfyller sin roll som 

kommunikationsverktyg mellan sjuksköterskor och annan vårdpersonal.  

 

5.3 Användningsproblem relaterat till journalsystemets kommunikationsbarhet och 
anpassningsbarhet ökar sjuksköterskors kognitiva belastning  

Tidigare studier har uppgett att de journalsystem som finns inte är anpassade efter 

sjuksköterskornas arbete (Stevenson et al., 2010). Däremot berörde de inte den nivå av 

anpassning som efterlystes av deltagarna i intervjuerna och de deltagande observationerna. De 

efterlyste en anpassning på tre olika plan: personlig anpassning, anpassning efter avdelning och 

anpassning efter yrke. Dessa anpassningsmöjligheter skulle kunna gynna patientsäkerheten 

positivt, då det gör det enklare för sjuksköterskorna att hitta information och minskar deras 

kognitiva belastning. Precis som det nämndes i studiens intervjuer så tar alla in saker olika, 

vilket gör att en högre nivå av personlig anpassning skulle kunna ha en positiv inverkan. Det 

skulle genom personlig anpassning kunna hjälpa dem att använda journalsystemet på en ny 

nivå. Att anpassa journalsystemet till avdelning och yrkesgrupp kan även det ha en positiv 

inverkan på patientens säkerhet. Detta innebär dock även att brist på anpassning kan innebära 

en patientsäkerhetsrisk. 

 

Deltagarna i både intervjuer och observationer uppgav att det fanns flertalet funktioner eller 

information som de aldrig använde (eller ens visste vad de innebar) i journalsystemet då det 

delades mellan många olika avdelningar och yrkesgrupper. Detta kan ha effekten av att inte se 

skogen för alla träd, det vill säga att irrelevant information kan gömma den viktiga och bidra 

till att patientens behandling blir försenad eller felaktig. En annan aspekt är att sjukvården 

medvetet vill behålla ett likformat journalsystem för samtliga avdelningar och yrkesgrupper för 

att personalen skall känna igen sig vart de än är, exempelvis om de skulle arbeta tillfälligt på 

en annan avdelning. Detta skapar dock en situation där systemet försöker vara designat för alla, 

men inte anpassat till någon. Det går också att argumentera för att personal som hamnar på en 

annan avdelning idag ändå måste lära sig hur de skall göra för att skriva in och hitta information 

i lösningar som tillkommit för att systemet inte är anpassat per avdelning. Exempelvis att stomi 

och CVK skrivs under hud, vilket framkom på en avdelning i observationerna. Detta gör att 

inlärningen av systemet försvåras ytterligare, inte minst för studenter och nya, samt att den 

kognitiva belastningen ökar i takt med sannolikheten för misstag. 

 

Ytterligare en aspekt som visat sig öka den kognitiva belastningen i både litteratur, intervjuer 

och observationer är den kontinuerliga förekomsten av avbrott vid sjuksköterskans användning 

av journalsystem. Ofta karaktäriseras arbetsplatser inom sjukvården av ständiga avbrott, vilket 
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kan skapa friktion mellan att dokumentera sitt arbete och faktiskt utföra sitt arbete för 

vårdpersonalen (Cooper et al., 2004). Avbrott i dokumentationen gör inte bara att den tar längre 

tid, den ökar även sjuksköterskornas mentala belastning då de måste komma ihåg var de var i 

dokumentationen och vad de höll på att skriva (Cooper et al., 2004). Detta i sin tur bidrar till 

den kognitiva belastning som de intervjuade berättade om samt den trötthet som sjuksköterskor 

i observationerna påpekade. Trötthet och splittrat fokus hos sjuksköterskor kan i sig innebära 

allvarliga risker för patienten.  

 

En annan patientsäkerhetsaspekt som lyftes både i intervjuer, observationer och litteratur var 

kommunikationen mellan sjuksköterskorna och teknik. Flera studier lyfte fördelen i att ha 

journalsystem som exempelvis kommunicerar när nya ordinationer eller nya testresultat har 

inkommit (Ball et al., 2003; Qin et al., 2017). Patientsäkerhetmässigt kan sådana funktioner ses 

positivt då det snabbare skapar en medvetenhet om exempelvis testresultat och göra att åtgärder 

snabbt kan sättas i vid behov. Påminnelsesystem sågs även positivt av de sjuksköterskor som 

deltog i studiens intervjuer och observationer, då de inte ständigt behövde gå in och titta ifall 

ett provsvar inkommit. En studie av Lavin et al., (2015) förespråkar en utökad kommunikation 

från medicinsystemets sida exempelvis genom att kunna hjälpa till att bedöma lämpligheten av 

dos och administrationssätt, varna för interaktioner och rekommendera medicinering efter 

labbprovsvar. Dock så finns inte dessa system i bruk idag, vilket kan innebära risker för 

patientens säkerhet. Exempelvis så ger inte medicinlistan tillräcklig information om intervaller 

mellan mediciner, vilket gör att mediciner lätt kan ges för tidigt eller sent.  

 

Att få för många påminnelser och notifikationer skulle även kunna bidra till en ökad stress samt 

larmdövhet, då sjuksköterskornas arbetsmiljö redan kännetecknas av kontinuerliga larm. Att 

lägga på påminnelser ovanpå detta kan möjligen minska känsligheten för de allvarligare larmen 

vilket skulle kunna påverka patientsäkerheten negativt. En variant av detta har redan 

uppmärksammats i studiens observationer, där sjuksköterskorna inte längre såg 

varningsmarkeringarna i journalsystemet, då många av dem inte var relaterade till de funktioner 

de använde utan till andra personalkategorier. Vid ett larm behöver sjuksköterskan dessutom 

lämna datorn omedelbart, det finns inte tid för pausknappar eller annat som kan distrahera från 

patienten som kanske befinner sig i allvarligt tillstånd. Det innebär även en risk att 

patientinformation lämnas öppen på datorn där andra, behöriga såväl som obehöriga, kan se 

den. Risk för att patientens integritet och sekretess kunde hotas iakttogs även under 

observationerna där rullande datorer lämnades obevakade i korridoren vid medicinering. Både 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) och Patientdatalagen (PDL, SFS 2008:355) betonar 

vikten av att sekretess uppehålls genom att patientuppgifter skall dokumenteras och förvaras så 

att obehöriga inte får tillgång till dem, vilket här ej uppfylls.  

 

I Patientsäkerhetlagen (PSL, SFS 2010:659) står det i sin tur att patientsäkerhet kan definieras 

som skydd mot vårdskador. Ökad kognitiv belastning relaterat till brist på anpassning, lång 

inlärningskurva och ständiga avbrott bidrar även till en ökad risk för misstag, vilket i sig ökar 

risken för att patienten åsamkas psykisk eller fysisk skada. Likväl  ökar risken för vårdskador 

eller till och med dödsfall om larm som borde uppmärksammats ignoreras till följd av 

varnings/larmdövhet. 

 

Flera tidigare studier har betonat vikten av att det behövs en djupare förståelse av förhållandet 

mellan informationssystem inom vården och vårdpersonalens kliniska arbete för att minska det 

glapp som finns mellan dem (Hyun et al.,2009; Stevenson & Nilsson, 2012; Chao, 2016). 

Genom att undersöka förhållandet mellan användningen av journalsystem och sjuksköterskans 

arbete har insikterna från litteratur, intervjuer och observationer kollektivt sett pekat på en rad 
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patientsäkerhetsrisker knutna till användning av digitala journalsystem vid sjuksköterskearbete. 

Som det nämns i introduktionen finns det många fördelar med digitala journalsystem, men 

riskerna i studiens resultat illustrerar även de problematiska aspekterna  knutna till systemet. 

Från ett etiskt perspektiv kan det ifrågasättas i hur stor omfattning journalsystemet bör få ta 

plats i en verksamhet där mänsklig kontakt är en så pass stor grundsten.  Förminskas den 

mänskliga kontakten går det inte att bedriva en patientsäker vård. Samtidigt behövs 

journalsystemet för att säkra information runt patienten, vilket innebär att det krävs en balans 

mellan tid för journalsystemet respektive tid för mänsklig kontakt.  

 

Från ett samhällsperspektiv är det viktigt att beakta innebörden av att låta ett system som i så 

stor utsträckning styr snarare än stödjer sjuksköterskearbetet ha en så avgörande roll i en 

grundläggande samhällsfunktion som sjukvården. Problematiken kopplat till 

journalsystemsanvändning kan även påverka sjuksköterskors generella attityd mot systemen, 

speciellt då de minskar den faktiska tid som kan spenderas med patienter, något som är starkt 

knutet till sjuksköterskans yrkesidentitet. Om sjuksköterskor känner att de inte kan 

tillhandahålla tillräckligt säker och kvalitativ vård till sina patienter, finns det en risk att de 

väljer att lämna yrket. Få sjuksköterskor är redan ett etablerat samhällsproblem runt om i landet 

och är i sig en betydande patientsäkerhetsrisk på många vårdavdelningar. Upplevs sjukvården 

och dess personal exempelvis missinformerad eller om patienten själv ständigt tvingas 

återberätta sin vårdhistoria eller att hen utsatts för misstag, finns det även en risk att detta skadar 

det förtroende som hen har till vårdsystemet. Något som potentiellt kan hindra patienten att 

söka hjälp nästa gång den är i behov av vård samt bidra till en generell osäkerhet runt det 

samhällsskyddsnät som Sverige gjort sig känt för.  

 

Tabell 6. Visar de patientsäkerhetsrisker som identifierats i studien relaterat till digitala 

journalsystem vid sjuksköterskearbete. 
Patientsäkerhetsrisker relaterat till digitala journalsystem vid sjuksköterskearbete 

Risk för bristande behovsbedömning 

och behandling av patient. 

 
 

Risk för att sjuksköterskor inte hinner tillbringa tillräckligt 

mycket tid hos sina patienter för att göra en korrekt bedömning av 

deras tillstånd och behov. 

Risk för att journalföring prioriteras bort relaterat till att det 

minskar tiden för faktisk patientkontakt.  

Risk för att patienten ej erhåller personcentrerad och 

individualiserad vård. 

Risk för att information bli inskriven på fel patient. 

Risk för att exempelvis mätvärden inte skrivs in i realtid, vilket 

kan försena insättning av behandling. 

Risk för bristande kommunikations 

och informationsöverföring rörande 

patienten.   

 
 

Risk för att sjuksköterskor inte kan bilda sig en snabb överblick 

över patientens tillstånd och utveckling både under och efter 

vårdtillfället. 

Risk för att viktig information om patienten missas. 

Risk för att viktig information om patienten misstolkas. 

Risk för att viktig information om patienten går förlorad i 

kommunikation mellan vårdinstanser eller mellan andra län. 

Risk för att hög kognitiv belastning 

ökar sannolikheten för vårdskador.   

 
 

Risk för misstag ökar då systemet är svårt att lära sig för studenter 

och nyanställd, vilket ökar deras kognitiva belastning.  

Risk för att en ökad kognitiv belastning för sjuksköterskor i en 

redan stressig miljö ökar risken för misstag. 
Risk för varnings/larmdövhet hos sjuksköterskor, vilket kan göra 

att viktiga patientlarm/varningar missas när de väl är aktuella. 

Risk för att patientens journal läses av obehöriga, vilket hotar 

hens integritet och sekretess. 
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6. Slutsats 
Syftet med denna studie var att skapa ökad insikt om de patientsäkerhetsrisker som användning 

av digitala journalsystem medför vid sjuksköterskearbete på vårdavdelning och därigenom även 

skapa en ökad förståelse för den kontext journalsystemet figurerar i. Frågeställningen för 

studien var därför: Vilka patientsäkerhetsrisker medför användning av digitala journalsystem 

vid sjuksköterskearbete på vårdavdelning? För att svara på frågan så har användning av 

journalsystem vid sjuksköterskearbete på vårdavdelning studerats för att identifiera risker som 

detta orsakar för patientsäkerheten. Tretton patientsäkerhetsrisker inom tre olika kategorier har 

identifierats: 

 

• Risk för bristande behovsbedömning och behandling av patient  

o Risk för att sjuksköterskor inte hinner tillbringa tillräckligt mycket tid hos sina 

patienter för att göra en korrekt bedömning av deras tillstånd och behov. 

o Risk för att journalföring prioriteras bort relaterat till att det minskar tiden för 

faktisk patientkontakt.  

o Risk för att patienten ej erhåller personcentrerad och individualiserad vård. 

o Risk för att information bli inskriven på fel patient. 

o Risk för att exempelvis mätvärden inte skrivs in i realtid, vilket kan försena 

insättning av behandling. 

• Risk för bristande kommunikations och informationsöverföring rörande 

patienten   

o Risk för att sjuksköterskor inte kan bilda sig en snabb överblick över 

patientens tillstånd och utveckling både under och efter vårdtillfället. 

o Risk för att viktig information om patienten missas. 

o Risk för att viktig information om patienten misstolkas. 

o Risk för att viktig information om patienten går förlorad i kommunikation 

mellan vårdinstanser eller mellan andra län. 

• Risk för att hög kognitiv belastning ökar sannolikheten för vårdskador   

o Risk för misstag ökar då systemet är svårt att lära sig för studenter och 

nyanställd, vilket ökar deras kognitiva belastning.   

o Risk för att en ökad kognitiv belastning för sjuksköterskor i en redan stressig 

miljö ökar risken för misstag. 

o Risk för varnings/larmdövhet hos sjuksköterskor, vilket kan göra att viktiga 

patientlarm/varningar missas när de väl är aktuella. 

o Risk för att patientens journal läses av obehöriga, vilket hotar hens integritet 

och sekretess. 

 

Med en större medvetenhet och insikt om de patientsäkerhetsrisker som användning av digitala 

journalsystemen medför kan studiens resultat förhoppningsvis vara en möjlig hjälp mot att 

designa framtida journalsystem som stödjer snarare än styr sjuksköterskornas arbete och 

minskar möjliga konsekvenser för patientens säkerhet. Då denna studie fokuserat på 

sjuksköterskans arbete och perspektiv bör framtida forskning sträva efter att undersöka och 

inkludera andra vårdpersonalgruppers syn och användning av journalsystemet. En ökande andel 

multisjuka patienter kräver inblandning av många olika aktörer som alla är beroende av 

journalsystem för att kunna samarbeta och utföra patientsäker vård. Det är därför viktigt att 

skapa ett helhetsperspektiv för journalsystemets design som tar hänsyn till alla dess 

användargrupper. 
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Bilaga 1: Intervjumall 
 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur länge har du varit aktiv i ditt yrke? 

 

3. Vilken typ av avdelning jobbar du på? 

 

4. Hur känner du inför att arbeta med datorer och annan teknik i ditt arbete? 

 

5. Skulle du kort kunna berätta om vad du använder ert journalsystem till i ditt dagliga 

arbete? 

 

6. Upplever du att journalsystemet stöttar dig i ditt dagliga arbetsuppgifter? 

 

- Varför? Varför inte? 

 

7. Hur upplever du att journalsystemet är att använda? 

 

8. Vad tycker du är bra med ert journalsystem? 

 

9. Vad tycker du inte är bra med ert journalsystem? 

 

10. Hur mycket tid per skift skulle du uppskatta att du lägger på dokumentering?  

 

11. Upplever du ofta att du måste hålla mycket information i minnet? 

 

12. Hur upplever du att journalsystemet och dokumenteringen påverkar dina relationer med 

dina patienter? 

 

13. Hur upplever du att journalsystemet och dokumentering påverkar patientsäkerheten? 

 

14. Hur upplever du att journalsystemet och dokumentering påverkar stressnivån i ditt 

arbete? 

 

15. Blir du ofta avbruten medan du dokumenterar? 

 

16. Som sjuksköterska får man ofta information från många olika håll och använder ofta 

flera olika dataprogram i sitt arbete. Hur hanterar du detta? 

 

17. Händer det att du och dina kollegor använder pappersdokumentation under en 

arbetsdag? 

 

- I så fall till vad och varför? 

 

18. Är det något som jag inte frågat om som du tycker är viktigt för mig att veta? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Josefine Hagelberg


