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Sammanfattning 

Bakgrund: Omvårdnadsdokumentation är en viktig del av sjuksköterskans arbete. På 

grund av utvecklingen inom vården, lagar och patienternas olika problem, behövs 

alltmer dokumenteras, vilket leder till att omvårdnadsdokumentationen förändras 

ständigt. För att förbättra dokumentationen och dess kvalité är det viktigt att 

sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdnadsdokumentation undersöks. Syfte: Syftet 

med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av faktorer på 

arbetsplatsen som påverkar omvårdnadsdokumentation i slutenvård. Metod: 

Litteraturstudien baserades på empiriska studier. Databearbetning utfördes enligt en 

manifest kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Databearbetning av tio artiklar 

resulterade i tre kategorier: Teknik, Kommunikation, och Organisation.  

Erfarenheterna var delade mellan sjuksköterskor som ansåg att tekniken bakom de 

elektroniska dokumentationssystemen var positiv och andra som erfor den som 

negativ. Dessutom var sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdnadsdokumentation 

inom slutenvården som ett kommunikationsverktyg delad mellan de som ansåg att den 

var lämplig och andra som upplevde den dålig. Även ledningen och deras kontroll 

över sjuksköterskorna var faktorer på arbetsplatsen som påverkade 

omvårdnadsdokumentationen. Konklusion: Vårdkedjan bör hållas samman genom en 



   

 

   

 

tydlig kommunikation och en stöttande organisation. Vidare forskning bör utreda hur 

elektronisk omvårdnadsdokumentation kan förenklas och hur patienten upplever 

delaktigheten i omvårdnadsdokumentationen. 
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Abstract 

Background: Nursing documentation is an important part of the nurse's work. 

Because of developments in healthcare, laws and the patients’ varying problems, 

documentation is increasingly needed, leading to nursing documentation constantly 

changing. For improving nursing documentation and its’ quality, it is important to 

explore the nurses' experiences of factors that affect nursing documentation in an 

inpatient setting.  Aim: The aim of the literature study was to explore nurses' 

experiences regarding factors at the workplace affecting nursing documentation in 

inpatient setting. Methods: The literature study was based on empirical studies. Data 

analysis was performed according to a qualitative manifest content analysis. Results: 

The analysis of ten articles resulted in three categories: Technique, Communication, 

and Organization. The experiences differed between nurses who considered the 

technology behind the electronic documentation systems as positive and others who 

experienced it as negative. In addition, the nurses' experiences of nursing 

documentation in an inpatient setting as a communication tool differed between those 

who considered it appropriate and others who experienced it poorly. Moreover, 

nurses’ experiences of nursing documentation were affected by the management and 

their control over the nurses. Conclusion: The chain of care should be hold together 

through a clear communication and a supportive organization. Further research should 

investigate how electronic nursing documentation can be made simpler and how the 

patients experience participation in nursing documentation. 
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Inledning 

En sjuksköterska inom slutenvård ska tillsammans med patienten och närstående 

kunna dokumentera omvårdnadsprocessens steg och ta del av patientens journal för 

att säkerställa en kontinuitet i vårdkedjan samt dokumentera utvecklingen i 

omvårdnadsarbetet för att leverera säker vård till patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Patientjournalen innehåller olika sorters handlingar som 

hälso- och sjukvårdspersonal dokumenterar relaterat till patientens vård (Creed, 

2017). Handlingarna kan vara allt från handskrivna anteckningar, elektroniska 

journalhandlingar, bilder och filmer, provsvar, vaccinationshistoria, till 

kommunikationen mellan personalen, patienten och anhöriga samt mellan olika 

vårdenheter (Creed, 2017). När det gäller informatik och elektronisk dokumentation, 

ska en sjuksköterska kunna dokumentera på ett korrekt sätt oavsett vilket 

dokumentationsprogram som används på en arbetsplats (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

Forskning inom området för omvårdnadsdokumentation har visat att 

implementeringen av elektroniska dokumentationssystem på sjukhus anses förbättra 

vårdkvalitén (Ayaad et al., 2019). Dock har vissa sjukhus svårt för att implementera 

elektroniska dokumentationssystem eftersom denna typ av dokumentation inte är 

accepterad mellan medarbetare (Handayani et al., 2017). Dessutom används 

dokumentationen på olika sätt av olika professioner (Lambooij et al., 2017; Sakata et 

al., 2016). Sjuksköterskor och läkare ser olika på dokumentationen och effekten på 

arbetsflödet samt arbetsrelationen mellan de två professionerna (Ayatollahi et al, 

2015). Enligt Noor Hafizah och Lee (2018) finns det ingen statistisk signifikans 

mellan sjuksköterskornas demografi och deras attityd för användning av elektroniska 

dokumentationssystem. 

Nytillkomna lagar och ökad kunskap hos personer som söker vård bidrar till att 

omvårdnadsdokumentation ständigt utvecklas (Björvell, 2011). Enligt 

patientdatalagen 1 §, kap. 3, har en sjuksköterska skyldighet att föra en patientjournal 

(SFS 2008:355). Dessutom, enligt 5 §, kap. 3, i lagen med kompletterande 

bestämmelser till Europeiska Unionens dataskyddsförordning får känsliga personliga 

uppgifter behandlas inom hälso- och sjukvård vid diagnostisering, behandling och i 

förebyggande syfte om kravet på tystnadsplikten är uppfyllt (SFS 2018:218). Den 

moderna vårdkedjan innebär att flera aktörer involveras i patientens vård och att 

vårdtiderna blir kortare. Mycket information bör därför dokumenteras, även om detta 

har kritiserats av sjuksköterskor, läkare och forskare (Björvell, 2011). Att förstå vilka 

faktorer som påverkar sjuksköterskornas erfarenhet av omvårdnadsdokumentation kan 

leda till en förbättrad kvalité på omvårdnadsdokumentationen.  
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Bakgrund 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

Grundläggande omvårdnad definieras som det arbetet sjuksköterskorna utför för att 

bedöma och följa upp patienter (Englebright et al., 2014). Sjuksköterskorna ser också 

till att patienternas vardagliga aktiviteter sker och kan behöva stötta patienter vid 

vissa aktiviteter. Dessutom ingår undervisning av patienter och anhöriga i 

sjuksköterskornas omvårdnadsarbete. Sjuksköterskor har också ett ansvar för 

planering och organisering av administrationen kring tjänster som rör patientens vård 

(Englebright et al., 2014). Omvårdnad har två paradigm som träder fram: det 

humanvetenskapliga perspektivet som avser förståelse av patientens upplevelser och 

det medicinska perspektivet som är inriktad på sjukdom och behandling (Jakobsson 

Ung & Lützén, 2014). Världshälsoorganisationen (WHO) (2020) definierar 

omvårdnad som vård av individer i alla åldrar och miljöer antigen självständigt eller i 

ett samarbete. Omvårdnad inkluderar främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar 

och vård av sjuka, funktionshindrade samt döende individer (WHO, 2020). 

Sjuksköterskornas olika arbetsuppgifter kan vara tuffa att hantera, därför kan ett bra 

arbetsflöde underlätta omvårdnadsarbetet (Renolen et al. 2018). Sjuksköterskorna 

medverkar i patienternas medicinska behandling och deras omvårdnad. Dessutom 

ansvarar sjuksköterskorna för planering och fördelning av dagliga arbetsuppgifter på 

vårdavdelningen samtidigt som de ska vara professionella och bra kollegor. Ostabilt 

arbetsflöde och förlust av kontroll anses kunna bidra till allvarliga konsekvenser för 

patienterna (Renolen et al. 2018). En icke-stöttande organisationskultur påverkar hur 

sjuksköterskor utför omvårdnad (Valizadeh et el., 2018). Tidspress, administrativt 

arbete, överfulla vårdavdelningar, personalbrist och låga löner är vissa faktorer som 

påverkar omvårdnadsarbetet. Det största hindret för att ge god omvårdnad tycks vara 

administrativt arbete. Omvårdnadskvalitén bör inte ligga på den ensamma 

sjuksköterskans ansvar utan måste utvecklas till ett kollektivt ansvar inom 

organisationen (Valizadeh et al., 2018). 

Omvårdnadsprocessen 

Grundläggande omvårdnad inkluderar sjuksköterskornas arbete vid omfattande 

bedömning genom patientintervju och fysisk undersökning (Creed, 2017; Englebright 

et al., 2014; Gallagher-Lepak, 2015). Efter det kan sjuksköterskorna ställa en eller 

flera omvårdnadsdiagnoser som prioriteras och planeras innan åtgärder genomförs 

(Gallagher-Lepak, 2015). Bedömningen leder till utformningen av en interdisciplinär 

vårdplan som följs upp och utvärderas regelbundet (Englebright et al., 2014). Hela 

omvårdnadsprocessen utvärderas kontinuerligt och därför kan sjuksköterskorna gå 

fram och tillbaka mellan att bedöma, ställa diagnos, prioritera och planera för att nå 

ett resultat (Gallagher-Lepak, 2015). Den regelbundna uppföljningen leder till att öka 

patientsäkerheten. Kriterierna som följs upp regelbundet finns i det elektroniska 

dokumentationssystemet för att underlätta för personalen att rapportera patientens 
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utveckling (Englebright et al., 2014). Omvårdnadsprocessen ska dokumenteras enligt 

lag (SFS 2008:355), och sjuksköterskor anser även att det är viktigt att 

omvårdnadsprocessen dokumenteras på ett korrekt sätt (Creed, 2017; Müller-Staub et 

al., 2016).  

Omvårdnadsdokumentation 

Omvårdnadsdokumentation är det som en sjuksköterska skriver i patientens journal 

och som är väsentlig för patientens omvårdnad (Florin, 2014). I patientdatalagen 6 §, 

kap. 3, i SFS 2008:355 beskrivs vilka uppgifter som ska ingå i en patientjournal: 

patientens identitet, orsaken till kontakt av vården, information om diagnos, åtgärder 

som tas eller planeras, information som lämnas till patienten och anhöriga och deras 

ställningstagande till en behandling samt uppgifter om att en patient tackat nej till en 

behandling (SFS 2008:355). Sjuksköterskor menar att det är nödvändigt att 

dokumentera omvårdnadsprocessen för att säkerställa att den följs. Dokumentationen 

av omvårdnadsprocessen ansågs vara kärnan i elektroniska dokumentationssystem 

(Müller-Staub et al., 2016). Syftet med att föra en journal är att säkerställa att 

patienten får en så god och säker vård som möjligt. Dessutom förs en patientjournal 

för att utveckla vården, för forskning, och i rättsliga kontexter (Creed, 2017; SFS 

2008:355). Utöver detta beskriver patientdatalagen i kap. 6 att en vårdgivare kan få 

åtkomst till en annan vårdgivares journalhandling om patienten samtycker (SFS 

2008:355). Beroende på sjuksköterskornas tidigare erfarenheter av elektronisk 

omvårdnadsdokumentation påverkas förväntningar av användbarheten av nya 

elektroniska dokumentationssystem. Dessa subjektiva faktorer påverkar 

sjuksköterskornas vilja av att använda elektroniska dokumentationssystem (Chung et 

al., 2016). Sjuksköterskor menar att ett standardiserat dokumentationssystem behövs 

för att säkra kvalitén på omvårdnadsdokumentationen och därmed 

omvårdnadsprocessen och dennas resultat (Topaz et al., 2017).  

VIPS står för välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet som är begrepp som 

beskriver omvårdnadens mål (Ehnfors et al., 2013). VIPS-modellen används för att 

dokumentera omvårdnadsprocessens steg med hjälp av sökord som till exempel: 

kontaktorsak, hälsohistoria, andning, cirkulation, nutrition/ätande och hud/vävnad. 

Genom VIPS-modellen dokumenteras allmänna uppgifter, omvårdnadsanamnes, 

omvårdnadsstatus, medicinsk bedömning, vårdplan och omvårdnadsresultat. I 

vårdplanen inkluderas omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsmål och omvårdnadsåtgärder. 

Omvårdnadsepikrisen som är en utvärdering av vårdtiden, och 

omvårdnadsmeddelande dokumenteras också med hjälp av modellen. Många 

sjuksköterskor i Sverige har sedan 1990 talet använt sig av VIPS-modellen i den 

dagliga omvårdnadsdokumentationen för att ha en tydlig struktur i dokumentationen 

(Ehnfors et al., 2013). Att använda VIPS-modellen för att dokumentera 

omvårdnadsprocessen inom slutenvård har visat en förbättring i kvalitén på 

omvårdnadsdokumentation och en ökad förståelse av omvårdnadsprocessen hos 

sjuksköterskor (Darmer et al., 2006).  
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Teorin om byråkratisk omvårdnad  

Byråkratisk omvårdnad är att vårda i en byråkrati på ett spirituellt och etiskt sätt (Ray, 

2018). Det humanvetenskapliga perspektivet av omvårdnad leder till en förståelse av 

personen och hennes upplevelser (Jakobsson Ung & Lützén, 2014). Detta kan anses 

vara en del utav det spirituella och etiska sättet som Ray (2018) hävdar att omvårdnad 

i en byråkrati ska förbli. Dokumentation anses vara en uppgift i en byråkrati som 

växer enligt hälso- och sjukvårdspersonal (Johnsen, 2015; Svedahl et al., 2019). Att 

undersöka sjuksköterskors erfarenheter av faktorer på arbetsplatsen som påverkar 

omvårdnadsdokumentation inom slutenvård kan därför kopplas till teorin om 

byråkratisk omvårdnad.  

Teorin om byråkratisk omvårdnad är resultatet av syntesen mellan dialektiken av 

omvårdnad som humanistiska, spirituella, etiska, sociala och pedagogiska delar, samt 

byråkratiska beståndsdelar som är politiska, ekonomiska, teknologiska och rättsliga 

(Ray, 2018). I denna omvårdnadsteori står begreppen spirituell och etisk omvårdnad i 

centrum. Dessa centrala begrepp interagerar med och relaterar till koncepten som 

definierar omvårdnad och byråkratins beståndsdelar som nämns ovan. Samspelet 

mellan de olika dimensioner lyfter att “det hela är i delen och delen är i det hela” 

(Ray, 2018, s.114).  Byråkratisk omvårdnad handlar inte bara om omvårdnad i en 

organisation, men även i en social värld och en kultur. Byråkratisk omvårdnadsteori 

synliggör relationen mellan omvårdnaden och strukturen av en komplex organisation 

(Ray, 2018). Coffman (2012) ger ett exempel om hur teorin om byråkratisk 

omvårdnad används i kriminalvården. Det hävdas att populationen i kriminalvården är 

komplex och kräver att en sjuksköterska som ger omvårdnad förstår kulturen i 

anstalten och ser de frihetsberövade som personer som har möjligheten att 

kommunicera, lära och rehabiliteras. Att inkorporera social-kulturella, fysiska, 

pedagogiska och etiska dimensioner i det dagliga arbetet har resulterat i en mer 

effektiv omvårdnad. Svårigheter i kriminalvården som reflekteras även inom 

slutenvård anses vara de ekonomiska och politiska aspekterna. Detta eftersom 

sjuksköterskor har ett ansvar att leverera omvårdnad av hög kvalité samtidigt som det 

dras ner på kostnaderna inom hälso- och sjukvården (Coffman, 2012).  

Problemformulering 

Omvårdnadsdokumentation är en viktig del av sjuksköterskans arbete. På grund av 

utvecklingen inom vården, lagar och patienternas olika problem, behövs alltmer 

dokumenteras vilket leder till att omvårdnadsdokumentationen förändras ständigt. Hur 

denna förändring påverkar sjuksköterskorna och deras erfarenhet av faktorer på 

arbetsplatsen som påverkar omvårdnadsdokumentationen inom slutenvård är viktigt 

att uppmärksamma. På så sätt kan förutsättningarna för högre 

omvårdnadsdokumentationskvalité förbättras.  
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av faktorer på 

arbetsplatsen som påverkar omvårdnadsdokumentation i slutenvård.  

Metod 

En litteraturstudie genomfördes baserad på empiriska studier enligt Forsberg och 

Wengström (2015). Databearbetning utfördes enligt Graneheims och Lundmans 

(2004) metod för kvalitativ manifest innehållsanalys som bedömdes vara en lämplig 

metod för analys av text.  

Datainsamling  

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL (Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature) och PubMed (Public Medline) som båda innehåller 

litteratur inom omvårdnad och andra biomedicinska områden (Forsberg & 

Wengström, 2015; Karlsson, 2017; Östlundh, 2017). En inledande 

informationssökning genomfördes i CINAHL efter val av preliminärt ämne och syfte 

(Karlsson, 2017). Sökorden som användes som fritext med den booleska operatorn 

AND var: “nurse or nurses or nursing”, “perceptions or attitudes or opinion or 

experience or view or reflection or beliefs” och “documentation or charting or 

medical records”. Sökningen begränsades till artiklar publicerad mellan 2010 och 

2020 på svenska eller engelska. Den inledande informationssökningen resulterade i 

2527 träffar. Från dessa träffar lästes 26 abstrakts för att bekanta sig med det valda 

ämnet och sökorden som skulle kunna användas i de egentliga 

informationssökningarna. När en klarare bild av ämnet bildades och sökorden 

framkom, avslutades läsningen av abstrakts. De valda sökorden presenteras i bilaga 

(Bilaga A, Tabell 1: Sökordöversikt). Ingen artikel valdes till resultatet från den 

inledande sökningen då den genomfördes i början av arbetet för att ge en helhetsbild 

av ämnet. Dessutom var inte genomgången av träffarna systematisk.  

Efter den inledande informationssökningen genomfördes två egentliga 

informationssökningar. I båda sökningarna användes de booleska operatorerna 

“AND” och “NOT” för att specificera och avgränsa sökningen (Karlsson, 2017). 

Utöver detta användes även den booleska operatorn “OR” för att expandera och öka 

sensitivitet i sökningen (Karlsson, 2017). Detta eftersom vissa ord har synonymer 

och/eller uttrycks på olika sätt. Dessutom användes trunkering (*) för att fånga olika 

varianter av sökord för ”nurse” (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2017). 

Inklusionskriterierna var även artiklar skrivna på svenska eller engelska, som 

publicerades mellan åren 2015 och 2020 för att begränsa antalet träffar och ha med så 

ny forskning som möjligt då den inledande informationssökningen gav många träffar 

när artiklar publicerad mellan 2010 och 2020 inkluderades. Studierna skulle även vara 

godkända från en etisk kommitté och/eller tydligt diskutera de etiska övervägandena. 

Artiklar som handlade om patienters upplevelse eller sjuksköterskestudenter och de 
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artiklar som handlade om akutsjukvård, hemsjukvård, äldreboende eller vårdcentraler 

samt review-artiklar exkluderades från resultaten. Artiklar utan tillgängligt abstrakt 

exkluderades också efter en kontrollerande sökning på Google. Sökhistoriken (Tabell 

2) bifogas i bilaga (Bilaga B, Tabell 2: Sökhistorik).  

CINAHL 

Den första egentliga informationssökningen genomfördes i CINAHL med följande 

sökord som fritext med den booleska operatorn AND: “Nurs*”, “documentation or 

charting or medical records” och “experiences or perceptions or attitudes or views or 

feelings”.  Den booleska operatorn NOT användes mellan följande sökord i fritext: 

“patient experience or patient perspective or patient view or patient feeling or patient 

satisfaction”, “acute care or emergency department”, “home setting or community or 

nursing home”, “primary care or primary health care or primary healthcare” och 

“student”.  Resultatet begränsades till journalartiklar i vetenskapliga tidskrifter.  

Informationssökningen i CINAHL resulterade i 470 träffar där samtliga titlar lästes 

igenom och 63 abstrakts som bedömdes relatera till syftet plockades ut och lästes. 

Efter kontroll av inklusions- och exklusionskriterierna valdes 25 artiklar för att 

granskas med hjälp av bedömningsmallar av Carlsson och Eiman (2003) för att 

bedöma vetenskapliga kvalitén av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Enligt 

dessa mallar kan artiklarnas vetenskapliga kvalitet rankas i tre grader där grad I är den 

bästa vetenskapliga kvalitén och grad III den sämsta. I denna litteraturstudie 

inkluderades artiklar av grad I och II för att säkra den vetenskapliga kvalitén av 

resultatet. Detta ledde till fem resultatartiklar (Bilaga B, Tabell 2: Sökhistorik; Bilaga 

C, Artikelöversikt).  

PubMed  

Den andra egentliga informationssökningen genomfördes i PubMed med följande 

sökord som fritext med den booleska operatorn AND: “Nurs*”, “documentation or 

charting or medical records” och “experiences or perceptions or attitudes or views or 

feelings”. Mellan följande sökord i fritext användes den booleska operatorn NOT: 

“patient experience or patient perspective or patient view or patient feeling or patient 

satisfaction”, “acute care or emergency department”, “home setting or community or 

nursing home”, “primary care or primary health care or primary healthcare” och 

“student”.  

Informationssökningen i PubMed resulterade i 504 träffar där alla titlar granskades, 

89 abstrakts lästes och 50 artiklar granskades. Utav dessa 50 artiklar var sju redan 

granskade i den första egentliga informationssökningen i CINAHL. Av de 50 artiklar 

som granskades valdes sex resultatartiklar varav en artikel redan var vald från den 

första egentliga informationssökningen (Bilaga B, Tabell 2: Sökhistorik; Bilaga C, 

Artikelöversikt).    
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Databearbetning  

Data analyserades i enlighet med Graneheims och Lundmans (2004) metod för 

manifest kvalitativ innehållsanalys. De valda resultatartiklarna lästes igenom flera 

gånger för att få en helhetsbild. Sedan delades de valda artiklarnas resultattext upp i 

olika meningsbärande enheter som därefter översattes, kondenserades och kodades i 

förhållande till kontexten. Koderna var så nära den ursprungliga textens mening som 

möjligt för att få fram ett manifest innehåll. De kondenserade meningsbärande enheter 

grupperades sedan i tre olika kategorier. Följande tabell (Tabell 3) illustrerar 

databearbetningen från meningsbärande enheter till kategorier. 

Tabell 3: Databearbetning från meningsbärande enheter till kategorier  

 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik är till för att värna om människors värde, integritet och 

självbestämmande (Kjellström, 2017). I ett projekt eller en studie finns det etiska 

aspekter kring allt från val av ämne, till praktiskt genomförande och rapportering. Att 

medverka i en studie ska alltid vara frivilligt och den som medverkar ska alltid vara 

skyddad från att utnyttjas och blottas. Eftersom denna litteraturstudie var en 

högskoleuppgift på grundnivå behövdes det inget etiskt godkännande från den 

regionala etikprövningsnämnden. Detta innebar dock inte att etiska aspekter bortsågs 

helt (Kjellström, 2017). Eftersom litteraturstudien baserades på tidigare forskning som 

Meningsbärande 

enheter 

Översättning och 

kondensering 

Koder Kategorier 

“The nurses in this 

unit did not feel that 

they were drowning in 

administrative work.” 

(Michel et al., 2017, s. 

2185)  

Sjuksköterskorna på 

intensivvårdsavdelningen 

kände inte att de 

drunknade i 

administrativt arbete.  

Omvårdnadsdokumentation 

upplevdes inte vara en 

börda  

  

Teknik 

“RAFAELA system 

improved 

communication about 

patient needs.” 

(Lillehol et al., 2017, 

s. 79)  

Det elektroniska 

dokumentationssystemet 

förbättrade 

kommunikationen om 

patientens behov  

Omvårdnadsdokumentation 

som 

kommunikationsverktyg 

Kommunikation 

“A good electronic 

report is one that can 

be used as evidence 

and come to your 

defense whenever 

there is a legal 

problem.” 

(Heidarizadeh et al., 

2017, s. 601) 

En god elektronisk 

rapport är en som kan 

användas som försvar 

om det skulle uppstå ett 

rättsligt problem. 

Omvårdnadsdokumentation 

som ett rättsligt försvar 

Organisation 
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var etiskt godkända eller som tydligt diskuterade forskningsetiska aspekter 

uppfattades risken att informanter kan komma till skada som minimal.  Att 

informanternas hälsa balanserades mot behovet av ny kunskap var en riktlinje som 

framkom i Helsingforsdeklarationen (World Medical Assembly, 2013). Dessa 

riktlinjer värderades i valet av de vetenskapliga artiklarna som valdes ut. 

I denna litteraturstudie inkluderades alla vetenskapliga artiklar som uppfyllde 

inklusionskriterierna och som fick etiskt godkännande och/eller diskuterade etiska 

aspekter noggrant. Detta var i enlighet med vad Forsberg och Wengström (2015) 

skriver om etiska aspekter att ta i beaktande vid val av vetenskapliga artiklar, vilket 

leder till att denna litteraturstudie anses vara etisk. Alla artiklar som inkluderades i 

resultatet hade ett godkännande från etiska kommittéer förutom en artikel där det 

dock framkom att informanter skrev under ett informerat samtycke och att 

konfidentialiteten respekterades vilket var i överenstämmelse med International 

Counsil of Nursings (ICN) etiska koder för sjuksköterskor (ICN, 2012). I Sverige och 

den Europeiska unionen skall även de som utfört forskningen följa 

dataskyddsförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016).  

Resultat  

Databearbetning av de tio artiklarna resulterade i tre kategorier: Teknik, 

Kommunikation, och Organisation.  

Teknik  

Sjuksköterskor var generellt nöjda med tekniken bakom elektronisk dokumentation 

och uppvisade en positiv attityd (Qin et al., 2017; Yontz et al., 2015). Av 80 

sjuksköterskor var 89,8% självsäkra med att skriva in patientinformation i datorn 

(Yontz et al., 2015). Dessutom var sjuksköterskors erfarenhet att det elektroniska 

dokumentationssystemet förbättrade omvårdnadsdokumentationen inom slutenvården 

(Lillehol et al., 2017; Qin et al., 2017; Yontz et al., 2015; Yusof, 2015). Några 

sjuksköterskor erfor även att elektroniska dokumentationssystem resulterade i att 

sjuksköterskorna hade mer tid att ägna åt omvårdnad (Heidarizadeh et al., 2017; Qin 

et al., 2017; Yontz et al., 2015; Yusof, 2015) och att det inte tog mer tid för att 

dokumentera i elektroniska dokumentationssystem än på papper (Yontz et al., 2015). 

De elektroniska dokumentationssystemen tycktes spara tid vid överrapportering i 

samband med skiftbyte, speciellt för sjuksköterskorna som skulle ta över 

(Heidarizadeh et al., 2017). Dessutom fanns det i de elektroniska 

dokumentationssystemen färdiga verktyg att använda som underlättade och skapade 

ett bättre flöde, vilket upplevdes förbättra arbetsmiljön och minska stressen samt 

spara tid, då dessa verktyg kunde producera färdiga rapporter och diagram (Yusof, 

2015). Sjuksköterskor tyckte att omvårdnadsdokumentationen inte behövde ta 

sjuksköterskorna ifrån patienterna eftersom dokumentationen kunde ske i samråd med 

patienten i hens rum, vilket upplevdes öka patientens förtroende för sjuksköterskan. 
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Detta var möjligt eftersom den elektroniska omvårdnadsdokumentationen kunde ske 

på bärbara datorer (Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019). Ytterligare 

ansåg vissa sjuksköterskor att det fanns bra tillgång till datorer och att den fysiska 

miljön där sjuksköterskorna dokumenterade var arbetsvänlig (Yontz et al., 2015). 

Sjuksköterskor ansåg generellt sett att datorer och elektroniska dokumentationssystem 

lättade arbetsbelastningen över tiden inom slutenvård (Colligan et al., 2015; Michel et 

al., 2017; Yontz et al., 2015; Yusof, 2015). Sjuksköterskor menade att ett 

standardiserat elektroniskt dokumentationssystem som kunde gälla flera patienter med 

olika tillstånd och på olika avdelningar skulle underlätta omvårdnadsdokumentationen 

(Heidarizadeh et al., 2017; Michel et al., 2017). En ökning av arbetsbelastningen vid 

implementering av ett nytt elektroniskt dokumentationssystem observerades (Yusof, 

2015). Övergången mellan ett hybrid system där dokumentationen skedde både på 

papper och elektroniskt till ett helt elektroniskt dokumentationssystem upplevdes som 

påfrestande (Colligan et al., 2015). Arbetsbelastningen ökade från 3,7 till 5,9 efter 

första arbetspasset med det nya systemet enligt bedömningsskalan NASA-TLX 

(NASA task load index), och ökningen var statistiskt signifikant. Arbetsbelastningen 

minskade igen efter fyra månader till 3,4 och minskningen var statistiskt signifikant 

(Colligan et al., 2015). 

Vissa sjuksköterskor däremot upplevde frustration kring tekniken bakom de 

elektroniska dokumentationssystemen inom slutenvård. De uppgav problem med 

dokumentationssystemen och med datorerna vilket ledde till problem i själva 

omvårdnadsdokumentationen (Yontz et al., 2015). Sjuksköterskor som var missnöjda 

med de elektroniska dokumentationssystemen upplevde att systemen inte alltid 

fungerade (Yontz et al., 2015; Yusof, 2015) och att de inte alltid var relevanta till det 

som skulle dokumenteras (Yusof, 2015). Sjuksköterskorna tyckte att de olika 

systemen borde kommunicera med varandra för att minska på de tekniska 

svårigheterna (Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019). Dessutom upplevde 

sjuksköterskor att dokumentationen i elektroniska system inom slutenvården var 

tidskrävande (Michel et al., 2017; Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019; 

Yontz et al., 2015; Yusof, 2015), speciellt i början, men att det blev en naturlig del av 

vardagen över tid (Lillehol et al., 2017). Sjuksköterskor tyckte att de elektroniska 

dokumentationssystemen var långsamma (Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 

2019; Yontz et al., 2015). Vissa sjuksköterskor upplevde att de tillbringade halva 

arbetsdagen framför datorn och att de ägnade mer tid på expeditionen än hos 

patienterna (Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019). Andra sjuksköterskor 

angav att de spenderade 14,1% av en 12-timmars arbetsdag med administrativa 

uppgifter (Michel et al., 2017). Vissa sjuksköterskor tyckte att de skulle kunna 

delegera omvårdnadsdokumentationsuppgiften till andra för att kunna ägna sig åt 

omvårdnad av patienter (Michel et al., 2017). Detta eftersom sjuksköterskor uppgav 

att omvårdnadsdokumentationen tog tiden ifrån patienterna (Yontz et al., 2015). 

Sjuksköterskor hävdade att det fanns för lite tid för att dokumentera det som skulle 
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utföras i elektroniska dokumentationssystem och samtidigt hinna med omvårdnaden 

av patienter (Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019). All information som 

skulle dokumenteras tycktes vara tidskrävande och sjuksköterskor hävdade att de inte 

hade tid med dokumentationen (Michel et al., 2017; Olivares Bøgeskov & Grimshaw-

Aagaard, 2019; Yontz et al., 2015), därför valde vissa sjuksköterskor att filtrera det 

som skulle skrivas men även det som skulle läsas (Yusof, 2015). Däremot uppgav 

andra sjuksköterskor att även irrelevant dokumentation skulle utföras, vilket ansågs 

vara onödigt slöseri av tid (Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019). 

Dubbeldokumentation skapade störst frustration när det kom till dokumentation i 

elektroniska system och administrativt arbete bland sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna upplevde att de behövde utföra dubbelt arbete för att föra över 

information som redan fanns i ena systemet men inte i det andra för att systemen inte 

kommunicerade med varandra (Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019; 

Varpio et al., 2015; Yontz et al., 2015). Vissa sjuksköterskor i slutenvården upplevde 

att omvårdnadsdokumentationen resulterade i att deras fokus låg på annat än patienten 

(Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019). De uppgav även att deras arbete 

hade förändrats och blivit näst intill ett kontorsarbete (Olivares Bøgeskov & 

Grimshaw-Aagaard, 2019). De flesta sjuksköterskorna upplevde även en brist på 

datorer och att för många medarbetare delade dator, vilket skapade frustration och 

påverkade omvårdnadsdokumentationen negativt (Heidarizadeh et al., 2017; Olivares 

Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019; Yontz et al., 2015).  De datorer som fanns 

upplevdes även vara felplacerade (Yontz et al., 2015). Vissa sjuksköterskor hade 

datorer monterade på väggarna inne i patientrummen vilket gjorde att sjuksköterskan 

behövde vända ryggen mot patienten när hen dokumenterade. Samtidigt tyckte andra 

sjuksköterskor att inga datorer fanns i patientrummen, vilket resulterade i att 

informationsåtkomsten blev försämrad då sjuksköterskan behövde lämna 

patientrummet för att hitta informationen på datorn i ett annat rum. Sjuksköterskor 

lyfte att det fanns behov av bärbara datorer (Yontz et al., 2015).  

Vissa sjuksköterskor i slutenvården tyckte att de hade tillräckligt med träning inom de 

elektroniska dokumentationssystemen (Yontz et al., 2015). Andra menade dock att det 

fanns behov av mer utbildning och träning (Heidarizadeh te al., 2017; Yontz et al., 

2015; Yusof, 2015). Sjuksköterskor hävdade att det eventuella behovet för mer 

träning kunde kartläggas genom det elektroniska dokumentationssystemet (Lillehol et 

al., 2017; Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019), och därefter erbjöds en 

personligt utformad utbildning (Lillehol et al., 2017). Vissa sjuksköterskors erfarenhet 

visade att det var svårt att genomgå en utbildning i ett elektroniskt 

dokumentationssystem samtidigt som de behövde vårda patienter (Yusof, 2015). 

Kommunikation 

Sjuksköterskor upplevde det elektroniska dokumentationssystemet som en grund för 

ett exakt och tydligt gemensamt språk som var väl detaljerad och som förbättrade 

kommunikationen kring patientens behov i slutenvården (Lillehol et al., 2017). De 
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upplevde även att upprepad användning av systemet vid fasta tider systematiserade 

kommunikationsprocessen på ett användbart sätt (Lillehol et al., 2017). 

Sjuksköterskor tyckte att patientinformationen var lättillgänglig (Yusof, 2015). 

Dessutom upplevdes kommunikationen mellan medarbetare förbättras eftersom de 

elektroniska dokumentationssystemen kunde producera diagram för att illustrera 

resultat, vilket gjorde att uppföljningen av patienter blev enklare och mer pålitliga än 

diagram som ritades på papper (Qin et al., 2017; Yusof, 2015). Samtidigt upplevdes 

det elektroniska dokumentationssystemet begränsa kommunikationen mellan 

medarbetarna inom slutenvård (Varpio et al., 2015; Yusof, 2015). Sjuksköterskor 

upplevde att de elektroniska dokumentationssystemen tillät inmatning av endast 

objektiva data och bidrog till en svårare kommunikation mellan medarbetare eftersom 

det inte fanns utrymme för att skriva in egna subjektiva åsikter (Varpio et al., 2015). 

Dessutom ansågs för mycket information i de elektroniska journalerna vara negativt. 

För många detaljer gjorde det svårt att få en helhetsbild av patienten (Varpio et al., 

2015). Därtill tycktes det vara svårt att avgöra vilken information som skulle kunna 

vara meningsfull (Yusof, 2015). Sjuksköterskor upplevde att informationen blev mer 

individuell och fragmenterad vilket bidrog till att varje medarbetare bildade sin egen 

förståelse om patienten. Detta ansågs vara negativt (Varpio et al., 2015). Dessutom 

tyckte vissa sjuksköterskor att kommunikationen om patienten försvårades då 

informationsåtkomsten var komplicerad eftersom sjuksköterskorna behövde gå 

igenom flera steg för att hitta patientinformationen (Varpio et al., 2015; Yontz et al., 

2015). Detta gjorde det svårare att bygga en patientberättelse (Varpio et al., 2015).  

Sjuksköterskor upplevde att de kunde få en holistisk bild av patienten och hens 

bakgrund samt aktuella tillstånd genom att läsa dokumentationen från medarbetare 

från olika hälso- och sjukvårdsprofessioner (Michel et al., 2017; Olivares Bøgeskov & 

Grimshaw-Aagaard, 2019; Pain et al., 2016; Varpio et al., 2015). Sjuksköterskor inom 

slutenvård byggde upp patientberättelser genom sökning och analysering av 

information från olika källor som pappersdokumentation, övervakningssystem och 

konversationer samt i olika ställen i de elektroniska dokumentationssystemen (Varpio 

et al., 2015). När patientens framsteg och utveckling dokumenterades tyckte 

sjuksköterskorna att det var lättare att följa upp och utvärdera (Pain et al., 2016). 

Sjuksköterskor tyckte att de skrev i patientjournalen för att kollegor skulle kunna läsa 

deras anteckningar (Lillehol et al., 2017; Yusof, 2015). Vissa sjuksköterskor läste 

kompletta journaler samtidigt som andra enbart letade efter patientinformationen 

under specifika rubriker (Pain et al., 2016). En välskriven dokumentation ansågs vara 

tillförlitlig för sjuksköterskor som skulle ta över patienter vid skiftbyte (Heidarizadeh 

et al., 2017; Yusof, 2015). Dessutom underlättade god dokumentation i de 

elektroniska dokumentationssystemen förflyttningar mellan olika vårdenheter (Yusof, 

2015). Journaler ansågs vara meningsfulla om dokumentationen var personcentrerad 

(Yusof, 2015). God och detaljerade omvårdnadsdokumentation upplevdes minska 

missförstånd (Michel et al., 2017; Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019). 

Sjuksköterskor tyckte dock att det var svårt att förstå övriga professioners 
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förkortningar och professionsspecifika termer (Pain et al., 2016). De tyckte heller inte 

att omvårdnadsdokumentationen var pålitlig om medarbetare använde schablon eller 

förutbestämda meningar på fel sätt (Varpio et al., 2015). Vissa sjuksköterskor 

föredrog verbal kommunikation vid överrapportering eftersom de fick möjligheten att 

ställa frågor och tydliggöra förkortningar och professionsspecifika termer samt fick 

mer information än vid skriftlig kommunikation (Pain et al., 2016). Dessutom 

upplevdes det att konversationer med medarbetare gjorde det snabbare att få 

patientinformation än att läsa journaler. Det uppgavs även att sjuksköterskorna senare 

läste journaler för att komplettera den information som de fick genom den muntliga 

överrapporteringen (Pain et al., 2016). 

Organisation 

Flera sjuksköterskor inom slutenvård upplevde att de dokumenterade för ledningens 

skull och ifrågasatte om det var meningen med omvårdnadsdokumentationen 

(Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019; Yusof, 2015). De menade att 

omvårdnadsdokumentationen användes för statistik istället för medarbetarna och 

patienten (Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019). Vissa sjuksköterskor 

tyckte att omvårdnadsdokumentationen användes som en form av kontroll samtidigt 

som andra sjuksköterskor inte delade denna uppfattning (Olivares Bøgeskov & 

Grimshaw-Aagaard, 2019). Sjuksköterskor upplevde att ledningen granskade 

omvårdnadsdokumentationen för att kontrollera sjuksköterskornas arbete och ge stöd 

samt hjälp vid behov (Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019). 

Omvårdnadsdokumentationen uppfattades även av sjuksköterskorna i slutenvården 

vara väsentlig för försvar inför eventuella rättsliga konflikter (Heidarizadeh et al., 

2017; Michel et al., 2017; Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019; Pain et 

al., 2016). Sjuksköterskor menade att veta att korrekt omvårdnadsdokumentation var 

tillförlitlig och legitim i rättsliga process ökade acceptansen av dokumentationen 

eftersom det var bevis för given omvårdnad (Heidarizadeh et al., 2017). 

Sjuksköterskor ansåg att felsignerade och/eller ofullständig 

omvårdnadsdokumentation orsakade brister i sjuksköterskornas säkerhet och försvar 

(Heidarizadeh et al., 2017; Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019). 

När det kom till erfarenheten av organisationen kring teknisk support inom slutenvård 

var upplevelsen av tillgänglighet delad mellan sjuksköterskor som var nöjda och de 

som var missnöjda (Yontz et al., 2015; Yusof, 2015). Vissa sjuksköterskor önskade 

till exempel en mer tillgänglig teknisk support under helgerna (Yontz et al., 2015). 

När det gällde en förbättrad integrering av det elektroniska dokumentationssystemet 

med andra befintliga system fick sjuksköterskor kontakta säljarna av systemet istället 

för teknisk support på sjukhuset (Yusof, 2015). 
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Diskussion  

Metoddiskussion 

En kvalitativ manifest innehållsanalys var en lämplig metod för valt syfte eftersom 

flera vetenskapliga artiklar analyserades för att undersöka sjuksköterskornas 

erfarenheter av faktorer på arbetsplatsen som påverkade omvårdnadsdokumentationen 

i slutenvården. Den kvalitativa metoden uppges vara relevant vid undersökning av 

erfarenheter (Forsberg & Wengström, 2015), och innehållsanalys kan användas vid 

analys av text (Danielsson, 2017; Forsberg & Wengström, 2015; Graneheim & 

Lundman, 2004).  

Den inledande informationssökningen var användbar för att hitta information till 

inledningen och bakgrunden samt för att bli bekanta med området och informationen 

som fanns (Östlundh, 2017). Sökorden som användes i de egentliga 

informationssökningarna var synonymer till orden som fanns i syftet och synonymer 

till perspektiv som skulle exkluderas från resultatet (Bilaga A, Tabell 1: 

Sökordöversikt). Den egentliga informationssökningen var inte specifik då artiklar 

söktes upp med sökord som fritext istället för att använda indexerade sökord, vilket 

kan anses som en svaghet (Karlsson, 2017). En erfaren bibliotekarie som granskade 

informationssökningarna upplevde att resultatet inte påverkades negativt av 

användningen av sökord som inte var indexerade. Detta eftersom sökorden och 

exklusionskriterierna var tydliga. Därför genomfördes inte ytterligare sökningar med 

indexerade sökord. Dessutom användes den booleska operatorn “OR” och trunkering 

som även fångade upp många varianter och synonymer av sökorden. För att begränsa 

resultatet och öka specificiteten av sökningen användes den booleska operatorn 

“NOT” (Karlsson, 2017). Av de 25 artiklar som granskades i den första egentliga 

informationssökningen återfanns sex i den andra egentliga informationssökningen. En 

artikel av dessa sex artiklar var redan vald för att inkluderas i resultatet. Detta anses 

ökat sökningens sensitivitet och därmed litteraturstudiens trovärdighet (Henricsson, 

2017). Dessutom har informationssökningen diskuterats med en erfaren bibliotekarie 

som ansåg att tillvägagången var korrekt med tanke på att samtliga titlar på alla träffar 

lästes av både parter. För att öka litteraturstudiens tillförlitlighet användes 

granskningsmallar av Carlsson och Eiman (2003) vad gäller vetenskaplig kvalitet som 

fylldes i individuellt och sedan jämfördes och diskuterades varje granskning, vilket 

ökade reliabiliteten och trovärdigheten av litteraturstudien (Henricson, 2017). Endast 

artiklar av god kvalité (grad I och grad II enligt granskningsmallar) och som var etiskt 

godkända eller diskuterade etiska aspekter inkluderades i resultatet för att öka 

litteraturstudiens pålitlighet (Henricson, 2017). Trovärdigheten ökade då 

vetenskapliga artiklar söktes i två olika databaser vilket ökade chansen att hitta 

relevanta artiklar (Henricsson, 2017). Dessutom inkluderades endast peer-reviewed 

artiklar som ansågs vara vetenskapliga i resultatet vilket stärker litteraturstudiens 

trovärdighet (Henricson, 2017). I CINAHL var detta möjligt genom att välja att visa 

endast journalartiklar i vetenskapliga tidskrifter.  
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På grund av upplägget av högskolekursen har det inte varit möjligt att ha ett långt 

engagemang för att komma fram till ett djupt och trovärdigt resultat (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Dessutom har det varit svårt att träffas lika ofta som det hade behövts 

eftersom folkhälsomyndigheten i Sverige kom ut med riktlinjer att personer med 

förkylningssymptom inte skulle träffas under coronaviruspandemin som pågick under 

perioden då kandidatuppsatsen skrevs. Att inte träffas lika ofta som det hade behövts 

orsakade osäkerhet vilket kan ha haft en negativ effekt på litteraturstudiens 

trovärdighet (Peterson, 2017). Databearbetningen i denna allmänna litteraturstudie 

resulterade i tre kategorier, dock var det inte möjligt att komma fram till teman och 

övergripande tema på grund av brist på tid och kunskapsnivå.  Resultatet hade kunnat 

se annorlunda ut om en forskare med bättre resurser och erfarenhet analyserade 

artiklarna.  Kategorierna i denna litteraturstudie diskuterades fram gemensamt för att 

svara på litteraturstudiens syfte. Under databearbetningen analyserades artiklarna först 

separat och sedan diskuterades skillnaderna gemensamt för att säkerställa att resultatet 

som framkom var av god kvalité (Henricson, 2017). “Kritiska vänner” (s.432) har 

granskat litteraturstudien vid flera tillfällen (Mårtensson & Fridlund, 2017). Dessa 

“kritiska vänner” var erfarna handledare och mindre erfarna medstudenter som också 

skrev en kandidatuppsats vilket stärkte pålitligheten och trovärdigheten (Henricson, 

2017). De flesta studierna som inkluderades i resultatet var av kvalitativ ansats vilket 

anses vara positivt då kvalitativa metoder används för att undersöka erfarenheter 

(Forsberg & Wengström, 2015). Artiklarna som inkluderades i resultatet kom från 

följande nio länder: Australien (1), Danmark (1), Frankrike (1), Iran (1), Kanada (1), 

Kina (1), Malaysia (1), Norge (1) och USA (2). Eftersom de vetenskapliga artiklarna 

gjordes i nio olika länder från olika världsdelar bedöms överförbarheten till svenska 

förhållanden vara möjlig, speciellt eftersom studierna utfördes bland annat i två andra 

nordiska länder. Dock bör försiktighet beaktas vid överföring av resultatet då 

omvårdnaden kan se olika ut i olika länder. Dessutom bedöms trovärdigheten, 

reliabiliteten och pålitligheten vara av god kvalité vilket leder till en ökad 

överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017).   

Förförståelse inom ämnet var något som diskuterades eftersom båda parterna hade 

haft verksamhetsförlagd utbildning på sjukhus och hade därför egen erfarenhet av 

omvårdnadsdokumentation. Förförståelsen som diskuterades var att det förekom 

dubbeldokumentation och att patientinformationen skrevs på olika ställen i olika 

system vilket bidrog till svårigheter i att hitta all information för att skriva patientens 

anamnes och status. Genom diskussion har förförståelsen inte haft en stor negativ 

påverkan på litteraturstudiens pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Kandidatuppsatsen skrevs med ett neutralt förhållningssätt för att inte påverka 

datainsamlingen och dataanalysen och därmed framträdde ett resultat som speglar 

insamlad data. Informationssökningen och analysprocessen beskrivs noggrant under 

Metod och med hjälp av Tabell 3 som visar hur meningsbärande enheter översattes, 

kondenserades och kodades samt hur de faller under de olika kategorierna för att 
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tydliggöra processen, vilket stärker litteraturstudiens bekräftelsebarhet (Mårtensson & 

Fridlund, 2017).   

Resultatdiskussion 

Tekniken, kommunikationen och organisationen var faktorer på arbetsplatsen som 

påverkade sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdnadsdokumentation i slutenvård. 

De elektroniska dokumentationssystemen erfors förbättra omvårdnadsdokumentation, 

men även förhindra sjuksköterskorna från att vårda patienter på grund av tidsbrist. 

Övergången till ett elektroniskt dokumentationssystem från pappersdokumentation 

ansågs först påfrestande, men upplevdes underlätta omvårdnadsdokumentationen över 

tiden. Kommunikationen var också en faktor som påverkade erfarenheterna både 

positivt och negativt. Kvalitén på omvårdnadsdokumentationen ansågs förbättras 

samtidigt som andra sjuksköterskor erfor svårigheter i att hitta den nödvändiga 

patientinformationen. När sjuksköterskor hävdade att organisationen påverkade 

erfarenheterna av omvårdnadsdokumentation menades det bland annat att dessa 

dokument var av stor vikt i eventuella rättsliga processer. 

Flera sjuksköterskor inom slutenvård ansåg att de sparade tid genom att dokumentera 

i elektroniska dokumentationssystem (Heidarizadeh et al., 2017; Qin et al., 2017; 

Yusof, 2015). Däremot fanns det vissa sjuksköterskor som upplevde att det var 

tidskrävande att använda elektroniska dokumentationssystem (Lillehol et al., 2017; 

Michel et al., 2017; Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019; Yontz et al., 

2015; Yusof, 2015). Flera andra studiers resultat bekräftar att sjuksköterskor upplevde 

att elektroniska dokumentationssystem var gynnsamma eftersom de hjälpte 

sjuksköterskorna att spara tid, vilket ledde till bättre omvårdnadskvalitet 

(Ammenwerth et al., 2011; Dowding et al., 2015; Valizadeh et al., 2018). Därutöver 

var uppfattningen om att de elektroniska dokumentationssystemen var tidskrävande 

relaterat till tekniken, något som togs upp av sjuksköterskor i en tidigare studie som 

kände att det tog lång tid att komma in i de elektroniska dokumentationssystemen 

(Clarke et al., 2016).  Av 185 sjuksköterskor upplevde 84,9% att 

omvårdnadsdokumentation i ett elektroniskt dokumentationssystem var tidskrävande 

(El Mahalli, 2015). Resultatet från denna litteraturstudie jämförs även med tidigare 

resultatet från en akutvårdsmiljö (Schenk et al., 2016). I studien från akutvården erfor 

sjuksköterskor att det elektroniska dokumentationssystemet tog tiden som 

sjuksköterskan har ifrån patienten till det elektroniska systemet (Schenk et al., 2016). 

Egna reflektioner kring tekniken och tidsaspekten är att genom att använda tekniken 

för att spara på sjuksköterskornas tid, får sjuksköterskorna inom slutenvård 

möjligheten att vårda patienter på ett mer korrekt sätt, vilket anses vara etiskt. Detta 

reflekteras även i en studie där hinder för att ge god och empatisk omvårdnad 

undersöktes (Valizadeh et al., 2018). Resultatet från den studien var att tidsbrist var 

en faktor som påverkade förmågan att vårda patienter på ett empatiskt och 

humanistiskt sätt (Valizadeh et al., 2018).  
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Enligt teorin om byråkratisk omvårdnad står spirituell och etisk omvårdnad i centrum 

och interagerar med olika faktorer som till exempel teknologi som är en av fyra 

beståndsdelar i byråkratin (Ray, 2018). Egna tankar kring resultatet och hur det kan 

tolkas genom ramen för byråkratisk omvårdnad är att teknologin har visat sig vara en 

faktor som skulle kunna underlätta för sjuksköterskor att ge en etisk vård. Den 

negativa effekt som tidsbristen har på omvårdnaden skulle kunna undvikas om 

sjuksköterskor upplevde att de fick mer tid för att ägna åt omvårdnad tack vare 

tekniken bakom de elektroniska dokumentationssystemen (Ammenwerth et al., 2011; 

Dowding et al., 2015; Heidarizadeh et al., 2017; Qin et al., 2017; Valizadeh et al., 

2018; Yusof, 2015). 

Vissa sjuksköterskor inom slutenvård erfor att de behövde gå ifrån patienten för att 

dokumentera i de elektroniska dokumentationssystemen. Samtidigt menade andra 

sjuksköterskor att detta inte var nödvändigt då sjuksköterskorna hade möjligheten att 

dokumentera genom bärbara datorer inne hos patienten tillsammans med hen, vilket 

också ökade patientens förtroende för sjuksköterskan (Olivares Bøgeskov & 

Grimshaw-Aagaard, 2019). Däremot erfor sjuksköterskor i andra studier svårigheter i 

att dokumentera i patientens rum (Baysari et al., 2018; Schenk et al., 2016). Detta 

eftersom interaktionen och kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten 

påverkades negativt av att sjuksköterskan behövde dokumentera i ett elektroniskt 

dokumentationssystem (Baysari et al., 2018; Schenk et al., 2016). Det berodde på att 

ögonkontakten mellan sjuksköterskan och patienten påverkades negativt när 

sjuksköterskan behövde dokumentera i det elektroniska dokumentationssystemet 

(Baysari et al., 2018). Dock upplevdes denna effekt på interaktionen mellan 

sjuksköterskan och patienten minska över tiden (Baysari et al., 2018). Att 

dokumentera omvårdnadsprocessen i en patientjournal i samråd med patienten är 

något som Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att en legitimerad 

sjuksköterska ska göra. Dessutom ska patienten enligt patientlagen 1 §, Kap. 5, vara 

delaktig i sin vård när det är möjligt (SFS 2014:821). Lagstiftningar anses vara 

juridiska normer i samhället och oftast har juridiska normer även en koppling till 

etiska normer (Sandman & Kjellström, 2013). Därför är det en egen tolkning att det är 

etiskt att inkludera patienterna i omvårdnadsdokumentationen. Detta skulle leda till en 

spirituell och etisk omvårdnad enligt teorin av Ray (2018). Den etiska omvårdnaden 

skulle kunna underlättas enligt resultatet och jämförelse med tidigare studier om 

sjuksköterskor fick möjligheten att dokumentera i samråd med patienterna i 

patientrum (Baysari et al., 2018; Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019). 

Detta menade sjuksköterskor kunde ske om de använde bärbara datorer (Olivares 

Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019). På så sätt ges en etisk omvårdnad med hjälp 

av teknologin som är en del av byråkratin enligt Ray (2018).  

Övergången till ett helt elektroniskt dokumentationssystem i slutenvården upplevdes 

vara påfrestande i början (Colligan et al., 2015). Vid introduktion av ett nytt system 

var erfarenheten att tekniken blev lättare ju längre programmet användes (Colligan et 



 

 17 

al., 2015; Michel et al., 2017; Yontz et al., 2015; Yusof, 2015). Även sjuksköterskor 

från andra studier upplevde frustrationen och att de negativa känslorna efter 

övergången till ett nytt elektroniskt dokumentationssystem minskade över tiden 

(Baysari et al., 2018; Schenk et al., 2016). Dessutom hävdar hälso- och 

sjukvårdspersonal i en tidigare studie att det första året efter implementering av ett 

nytt elektroniskt dokumentationssystem kan vårdkvalitén påverkas negativt (Clarke et 

al., 2016). Resultatet från litteraturstudien kan delvis förklaras genom resultatet av 

Handayani et al. (2017). Det menas att om hälso- och sjukvårdspersonalen inte 

accepterar elektronisk dokumentation, försvåras implementeringen av elektroniska 

dokumentationssystem (Handayani et al., 2017). Dessutom enligt sjuksköterskor i en 

annan studie påverkar sjuksköterskornas tidigare erfarenheter deras ställningstagande 

gentemot elektroniska dokumentationssystem (Chung et al., 2016). Detta i sin tur 

leder till att sjuksköterskornas erfarenheter av elektronisk omvårdnadsdokumentation 

kan upplevas negativt (Chung et al., 2016). Då Clarke et al. (2016) hävdar att 

vårdkvalitén påverkas negativt av ett nytt elektroniskt dokumentationssystem antas 

det att det är oetiskt enligt Sandman och Kjellström (2013). Om resultatet tolkas 

genom ramen för teorin om byråkratisk omvårdnad skulle en egen slutsats vara att 

byråkratin - genom tekniken - hindrar omhändertagandet av patienterna på ett etiskt 

sätt (Ray, 2018).   

Vissa sjuksköterskor i denna litteraturstudie ansåg att kommunikationen bland 

medarbetare förbättrades med hjälp av elektroniska journaler (Lillehol et al., 2017), 

samtidigt som andra upplevde att kommunikationen försämrades inom slutenvård 

(Varpio et al., 2015; Yusof, 2015). Patientinformation upplevdes vara lättillgänglig av 

vissa (Yusof, 2015), men svår att komma åt av andra (Yontz et al., 2015). Dessutom 

erfor sjuksköterskorna att patientinformationen var fragmenterad vilket försvårade 

uppfattningen av patientens helhetsbild (Varpio et al., 2015). Detta resultat speglas i 

ytterligare forskning som också visar på att erfarenheter hos sjuksköterskor ser olika 

ut (Ammenwerth et al., 2011; Bardach et al., 2017; Lambooij et al., 2017; Sakata et 

al., 2017; Schenk et al., 2016). Vissa sjuksköterskor ansåg att elektroniska 

dokumentationssystem hindrar kommunikationen mellan kollegor på grund av 

osäkerhet när det gäller vilken information som lästs av medarbetare (Bardach et al., 

2017), och hur systemen används av olika professioner (Bardach et al., 2017; Sakata 

et al., 2016). Det hävdas däremot även att interprofessionell kommunikation inte 

påverkas utav elektroniska system (Ammenwerth et al., 2011). Dessutom erfor 

sjuksköterskor i en akutvårdsmiljö att informationsåtkomsten var svår då det var för 

många steg för att komma åt patientinformationen och att informationen då var 

fragmenterad, men detta upplevdes inte påverka förståelsen av patientens helhetsbild 

(Schenk et al., 2016). Den fragmenterade patientinformationen skulle kunna förklaras 

genom att den moderna vårdkedjan upplevdes vara mer fragmenterad än tidigare då 

fler vårdgivare skötte en patient och vårdtiderna blev kortare (Björvell, 2011). 

Kontinuitet i vårdkedjan är något som är viktigt för att erbjuda patienten en god och 

säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Utöver detta hävdas det i en annan 
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studie att patientinformationen var av bättre kvalité när de elektroniska 

dokumentationssystemen var lättare att använda (Lambooij et al., 2017). Dessutom 

hävdas det att en bristfällig dokumentation och svårtillgängliga patientjournaler 

resulterade i att kommunikationen mellan medarbetare försämrades (Clarke et al., 

2016).   

Hur omvårdnadsdokumentationen ska utföras på ett korrekt sätt är en professionell 

norm eftersom Sandman och Kjellström (2013) definierar professionella normer som 

“normer för hur man ska utföra sitt arbete på ett professionellt sätt” (s.28). 

Professionella normer är dock inte alltid relaterade till etiska aspekter (Sandman & 

Kjellström, 2013). När det däremot kommer till omvårdnadsdokumentationen och 

etiken skulle en bristfällig dokumentation kunna leda till en sämre 

omvårdnadskvalitet (Clarke et al., 2016; Charalambous & Goldberg, 2016), och 

därmed till en vårdskada (Clarke et al., 2016; SFS 2010:659). Eftersom bristfällig 

omvårdnadsdokumentation skulle kunna leda till en vårdskada anses den vara oetiskt 

(Sandman & Kjellström, 2013). Därför anses omvårdnadsdokumentationen vara en 

viktig del av den byråkratiska omvårdnaden där etisk och spirituell omvårdnad är 

kärnan av omhändertagandet av patienter (Ray, 2018).   

Dessutom erfor sjuksköterskorna att omvårdnadsdokumentation i slutenvården var ett 

viktigt försvar i eventuella rättsliga processer (Heidarizadeh et al., 2017; Michel et al., 

2017; Olivares Bøgeskov & Grimshaw-Aagaard, 2019; Pain et al., 2016). I en annan 

studie erfor sjuksköterskor att de kunde lättare uppfylla juridiska krav med hjälp av 

omvårdnadsdokumentation i elektroniska dokumentationssystem (Ammenwerth et al., 

2011). En sjuksköterska som arbetar på en neonatal intensivvårdsavdelning menar 

även att omvårdnadsdokumentation är ett viktigt dokument vid eventuella juridiska 

konflikter (Cartwright-Vanzant, 2010). Det menas att trots tidsbrist och stress på en 

arbetsplats, bör en sjuksköterska dokumentera omvårdnaden som utförts utan 

fördröjning då det föreligger en risk att glömma vilken omvårdnad som genomfördes 

(Cartwright-Vanzant, 2010). Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren i en 

organisation ansvara för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 

olycksfall. Arbetsgivaren ska också planera, leda och kontrollera så att verksamheten 

uppfyller kraven för god arbetsmiljö (SFS 1977:1160).  

När resultatet tolkas genom teorin om byråkratisk omvårdnad av Ray (2018) menas 

det att respektera lagar enbart för att undvika straff inte är etiskt (Sandman & 

Kjellström, 2013). Därför kan byråkratin – genom juridiken – resultera i en oetisk 

omvårdnad enligt egna slutsatser. Däremot, när omvårdnadsdokumentation sker för 

att säkra patientvården genom kontinuitet i vårdkedjan (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017), innebär det att sjuksköterskan ger etisk omvårdnad 

(Sandman & Kjellström, 2013).  
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Spirituell omvårdnad var inget som berördes i resultatet från denna litteraturstudie 

eftersom ingen resultatartikel handlade om den. Dock kan spirituell omvårdnad 

kopplas till resultatet av litteraturstudien enligt egna reflektioner. Detta eftersom 

spirituell omvårdnad innebär att vara omtänksam, närvarande hos patienten och visa 

respekt samt att tillfredsställa kroppens, själens och andliga behov i en hälsokris 

(Monareng, 2012). Om andliga behov dokumenteras i patientjournalen skulle 

informationen kommunicerats vidare mellan medarbetare eftersom enligt resultatet 

används omvårdnadsdokumentationen som kommunikationsverktyg vid 

överrapportering bland annat (Heidarizadeh et al., 2017; Yusof, 2015). Enlig VIPS-

modellen ska andliga behov dokumenteras under sökorden ”andligt” och ”kulturellt” 

(Ehnfors et al., 2013). Informanter i en studie menar att när spiritualitet inkluderas 

upplevs omvårdnaden holistisk (Carr, 2010). Detta kan jämföras med 

sjuksköterskorna i kriminalvården som enligt Coffman (2012) har ett ansvar i att 

förstå kulturen i anstalten för att kunna vårda de frihetsberövade på ett spirituellt och 

etiskt sätt. 

Konklusion och implikationer  

Sjuksköterskornas erfarenheter av faktorer på arbetsplatsen som påverkade 

omvårdnadsdokumentation i slutenvård var tekniken, kommunikationen och 

organisationen. Erfarenheterna var delade då vissa sjuksköterskor betraktade den 

elektroniska omvårdnadsdokumentationen som tidskrävande samtidigt som andra 

ansåg att den var tidssparande. Tekniken ansågs även möjliggöra för sjuksköterskorna 

att vårda patienter på ett optimalt sätt samtidigt som den upplevdes hindra det. De 

delade erfarenheterna speglades även i upplevelsen av omvårdnadsdokumentation 

som ett kommunikationsverktyg. Övergången till ett nytt elektroniskt 

dokumentationssystem kunde upplevas som negativ, men erfarenheterna förbättrades 

med tiden. Bland sjuksköterskorna fanns dessutom vissa upplevelser av att ledningen 

inom organisationen använde omvårdnadsdokumentationen som ett verktyg för att 

kunna kontrollera sjuksköterskornas arbete. Samtidigt erfor andra sjuksköterskor att 

ledningen inte utövade kontroll över dem genom omvårdnadsdokumentationen. 

Därutöver erfor sjuksköterskorna att omvårdnadsdokumentationen var ett viktigt 

juridiskt dokument vid eventuella rättsliga konflikter.  

För att förbättra omvårdnadsdokumentationen behöver förutsättningarna utvecklas, 

vilket kan göras genom att förenkla tekniken och erbjuda personligt utformad 

utbildning och träning inom de elektroniska dokumentationssystemen. En stor del av 

patientjournalerna är numera, speciellt i Sverige, elektroniska därför bör 

sjuksköterskorna förberedas på att övergå till helt elektroniska dokumentationssystem 

utan att glömma att patienten ska vara i centrum. Detta innebär bland annat att 

vårdkedjan bör hållas samman genom en tydlig kommunikation och en stöttande 

organisation. Vidare forskning bör utreda hur elektronisk omvårdnadsdokumentation 

kan förenklas. Dessutom bör patientens perspektiv på delaktigheten i 

omvårdnadsdokumentationen undersökas.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord CINAHL PubMed 

Sjuksköterskor 
nurse or nurses or nursing 

nurs*  
nurs* 

Erfarenhet 

opinion or belief 

experiences or perceptions or 

attitudes or views or feelings 

experiences or perceptions or 

attitudes or views or feelings 

Omvårdnadsdokumentation 
documentation or charting or 

medical records 

documentation or charting or 

medical records 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2020-02-07 CINAHL 

 

( nurse or nurses or nursing ) AND 

( perceptions or attitudes or 

opinion or experience or view or 

reflection or beliefs ) AND ( 

documentation or charting or 

medical records )  

Limiters - Published Date: 

20100101-20201231; Language: 

English, Swedish 2527 26 0 0 

2020-02-26 CINAHL 

nurs* AND ( documentation or 

charting or medical records ) AND 

( experiences or perceptions or 

attitudes or views or feelings ) 

NOT ( patient experience or patient 

perspective or patient view or 

patient feeling or patient 

satisfaction ) NOT ( acute care or 

emergency department ) NOT ( 

home setting or community or 

nursing home ) NOT ( primary 

care or primary health care or 

primary healthcare ) NOT student 

 

Limits: 

2015-2020  

Academic journal  

English  470 63 25 5 

2020-03-10 PubMed 

Search: (((((((nurs*) AND 

(documentation or charting or 

medical records)) AND 

(experiences or perceptions or 

attitudes or views or feelings)) 

NOT (patient experience or patient 

perspective or patient view or 

patient feeling or patient 

satisfaction)) NOT (acute care or 

emergency department)) NOT 

(home setting or community or 

nursing home)) NOT (primary care 

or primary health care or primary 

healthcare)) NOT student  

 

Filters:  

From 2015/01/01 to 2020/12/31 504 89 

50 (varav 7 

dubbletter)  

6 (varav 1 

dubblett) 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

Referens Colligan, L., Potts, H. W. W., Finn, C. T. & Sinkin, R. A. (2015). Cognitive workload changes for 

nurses transitioning from a legacy system with paper documentation to a commercial electronic 

health record. International Journal of Medical Informatics, 84(7), 469-476. 

http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.ijmedinf.2015.03.003   

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet var att mäta hur mycket NASA-TLX-betyget (som mäter arbetsbelastningen) ökade efter 

implementeringen av ett elektroniskt dokumentationssystem, hur länge det fortsatt vara högt, och 

om det ökade, om det skulle gå tillbaka till den baslinjen eller en annan nivå. Ytterligare variabler 

mättes för att se om det var möjligt att förutse detta mönster för olika individer. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Ej angiven  

Urval Sjuttio-fyra sjuksköterskor var med i studien i början vid mätning av baslinjen och efter första 

arbetspasset efter implementeringen av det elektroniska dokumentationssystemet. Fem och 10 

pass efter implementeringen av det elektroniska dokumentationssystemet var 71 sjuksköterskor 

med i studien. Efter fyra månader var urvalet 63 sjuksköterskor. Inklusionskriterierna var att 

sjuksköterskorna arbetade ett arbetspass på intensivvårdsavdelningen för nyfödda eller 

barnvårdsavdelningen under en specifik tvåveckorsperiod, en månad innan det elektroniska 

dokumentationssystemet började användas helt. Sjuksköterskor som hade bättre utbildning inom 

det elektroniska dokumentationssystemet än andra sjuksköterskor och som var på avdelningen för 

att stötta andra sjuksköterskor istället för att ge omvårdnad för patienter exkluderades från urvalet.  

Datainsamling En utbildad forskare administrerade frågeformuläret vid baslinjen, innan implementeringen av det 

elektroniska dokumentationssystemet och efter varje sjuksköterskas första, femte och tionde 

arbetspass, samt efter fyra månader från implementering av det elektroniska 

dokumentationssystemet.  

Dataanalys Data analyserades genom ANOVA med upprepade mätningar av de olika variablernas interaktion 

med tiden. Dessutom analyserades data genom post hoc analyser.   

Bortfall 18%. Bortfallet analyserades och upplevdes inte påverka resultatet.  

Slutsats De flesta sjuksköterskorna erfor en ökad arbetsbelastning under den tidiga implementeringsfasen 

(efter ett och fem arbetspass), och ökningen var statistiskt signifikant. Ökningen minskade med 

tiden i olika hastigheter beroende av sjuksköterskornas datorattitydspoäng. Författarna menar att 

individuellt anpassad träning skulle behövas för att sjuksköterskorna skulle anpassa sig på ett 

bättre sätt efter övergången till ett nytt system. Dessutom skulle vissa sjuksköterskor behöva 

tillgänglig teknisk support. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (91,5%) enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Validitet: mätinstrumenten NASA-TLX, datorattitydspoäng och datorförståelse- och 

erfarenhetsskala ansågs mäta det de var tänkta att mäta och var sedan tidigare validerade i annan 

forskning.  

Reliabilitet: Mätinstrumentet NASA-TLX har testats för reliabilitet och sensitivitet i tidigare 

studier. Detta innebär att mätinstrumentet var tillförlitlig och möjligheten till reproducerbarhet 

fanns. 

Etiska aspekter: Forskningen var godkänd av en granskningsnämnd. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

Referens Heidarizadeh, K., Rassouli, M., Manoochehri, H., Zagheri Tafreshi, M. & Kashef Ghorbanpour, 

R. (2017). Nurses' perception of challenges in the use of an electronic nursing documentation 

system. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 35(11), 599-605. 

http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1097/CIN.0000000000000358 

Land  

Databas 

Iran 

CINAHL  

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskornas upplevelser av svårigheter med att använda elektroniskt 

dokumentationssystem i Iran baserad på den andra versionen av modellen för teknikacceptans 

(TAM2). 

Metod:  

Design 

Kvalitativ riktad innehållsanalys 

Förekommer inte 

Urval Ändamålsenligt urval resulterade i att 18 sjuksköterskor deltog i studien. Inklusionskriterierna var 

sjuksköterskor på ett universitetssjukhus i Iran som var villiga att delta och som ansågs ha 

tillräckligt med kunskap i läget av det befintliga rapportskrivning och dess svårigheter, samt 

förstahandserfarenhet av omvårdnadsdokumentation och dess utvärdering.  

Datainsamling Data samlades in genom fördjupade semistrukturerade intervjuer som analyserades samtidigt som 

datainsamlingen pågick. Intervjuerna varade mellan 15 och 30 minuter. Intervjuerna pågick fram 

tills mättnad nåddes efter 15 intervjuer. Därefter intervjuades tre informanter till.  

Dataanalys Data analyserades genom en riktad innehållsanalys baserad på TAM2. Den systematisk analys av 

data delades in i koder och teman samt meningsbärande enheter. Koderna kategoriserades sedan 

under två kategorier baserade på de viktigaste begreppen i TAM2. Data analyserade med hjälp av 

MAXQDA 10. Koderna klassificerades i grupper och subgrupper baserat på likheter.  

Bortfall Diskuteras inte 

Slutsats Det anses vara viktigt att främja sjuksköterskors användning av datorer, speciellt vid registrering 

av sjuksköterskans rapporter. Det kan ses som en rutinuppgift men det hjälper sjuksköterskan att 

förbereda sig och lättare acceptera ny teknologi. Sjuksköterskor upplevde fördelar med systemen, 

vissa delar av systemen skulle dock kunna förbättras och förenklas. För att kunna acceptera 

tekniska förändringar och svårigheter som det innebär behöver fördelarna vara tydliga. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I (89,6 %) enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Trovärdighet: Resultatet granskades av en kunnig handledare och informanterna fick chansen att 

läsa resultatet. Dessutom har kunniga forskare kollat på intervjuerna och databearbetningen för att 

säkerställa att analysen var korrekt.  

Pålitlighet: Forskarna diskuterade inte deras egen förförståelse och hur den kan ha påverkat 

datainsamlingen och analysen, vilket påverkar pålitligheten negativt. Dessutom har forskarna inte 

angett vem som intervjuade informanterna och om denna person har erfarenhet eller inte. Dock 

beskrev forskarna det tekniska systemet som användes för att bearbeta intervjuerna.   

Bekräftelsebarhet: Forskarna sparade allt material från studien. Författarna hade kontakt med 

informanterna och framkallade informanternas idéer samt lyssna på individuella åsikter. 

Överförbarhet: Forskarna diskuterar begränsningar med studien då urvalet var limiterad. 

Dessutom hävdar de att informanterna kan ha haft motvillighet till att diskutera deras erfarenhet 

ärligt. Detta innebär att studiens överförbarhet är begränsad trots bra trovärdighet och 

bekräftelsebarhet samt måttlig pålitlighet.  

Etiska aspekter: Informanterna skrev på informerade samtycke för att delta i studien och 

konfidentialiteten av data säkerställdes.  



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens Lillehol, B. M., Lønning, K., Andersen, M. H. (2017). Exploring nurse managers’ perception of 

using the RAFAELA system as a management tool in a Norwegian hospital setting. Nursing 

Open, 5, 77-83. https://doi.org/10.1002/nop2.115  

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte Studien var en del av det norska utvecklingsprojektet kring RAFAELA-systemet. Syftet var att ta 

reda på vad sjuksköterskechefer tyckte om hanteringsverktyggen i det nya systemet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Explorativ design  

Urval Tolv sjuksköterskechefer från sex olika avdelningar, både medicinska och kirurgiska avdelningar 

deltog i studien. Avdelningscheferna skulle ha arbetat med RAFAELA systemet minst sex 

månader. De som medverkade har varit i chefspositioner mellan två och åtta år.  

Datainsamling Två fokus grupper intervjuades där moderatorn hade en intervjuguide för att täcka viktiga ämnen. 

I intervjun fanns det utrymme för diskussioner och uppföljningsfrågor var ställda som öppna 

frågor. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant i efterhand.  

Dataanalys Intervjuerna var analyserade med hjälp av Kvale & Brinkmans (2009) metod för innehållsanalys. 

Forskarna genomförde en induktiv analysprocess för att generera mening från den obearbetade 

information för att kunna identifiera mönster och relationer. Först lästes alla intervjuer för att få en 

överblick av den data som insamlats. Sedan delades texten in i meningsbärande enheter som 

därefter koderades. I kodningsprocessen jämfördes information från syftet och hänvisades till 

minsta enhet. Därpå angavs det dominerande temat på ett naturligt och enkelt sätt. Efteråt 

analyserades de meningsbärande enheterna i relation till studiens syfte. Till sist knöts 

grundläggande teman av hela intervjun samman i en beskrivande text.  

Bortfall Diskuteras inte 

Slutsats Med hjälp av fokusgrupps intervjuerna tog de reda på sjuksköterskechefers erfarenheter av 

RAFAELA-systemet. Informanterna menade att systemet var en grund för ett precist och 

gemensamt språk som bidrog till att definiera omvårdnadens kvalitetsstandard och förbättrad 

kommunikation. Systemet ansågs vara tidskrävande, speciellt i början, men upplevdes som en del 

av vardagen efter upprepad användning.   

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I (81,2 %) enligt Carlsson och Eiman (2003). 

Trovärdighet: Forskarna var bekanta med forskningsmiljön innan studien påbörjades, då de har 

erfarenhet av RAFAELA-systemet. Dessutom har olika forskare granskat materialet och 

databearbetningen. Dock uppger forskarna att studien är något begränsad eftersom de endast 

intervjuade informanter från endast ett sjukhus.  

Pålitlighet: Författarnas förförståelses påverkan på datainsamling och databearbetning 

diskuterades inte. Forskarna beskriver inte heller vilken teknisk utrustning används för att spela in 

intervjuerna och sedan transkribera samt kodades dem. Detta påverkar pålitligheten på ett negativt 

sätt. Dock var författarna tydliga med vem som intervjuade informanterna, vem som ställde 

uppföljningsfrågor och vem som transkriberade intervjuerna.  

Bekräftelsebarhet: Databearbetningen är tydligt nedskriven och citat framkommer i texten. 

Dessutom har flera personer granskat databearbetningen och resultatet.  

Överförbarhet: Enligt forskarna var urvalet representativ av olika avdelningar vilket stärker 

överförbarheten, dock intervjuade informanter från endast ett sjukhus vilket gör att resultatets 

överförbarhet begränsas.  

Etiska aspekter: En granskningsnämnd godkände studien.  



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens Michel, L., Waelli, M., Allen, D. & Minvielle, E. (2017). The content and meaning of 

administrative work: A qualitative study of nursing practices. Journal of Advanced Nursing, 73(9), 

2179-2190. http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jan.13294  

Land  

Databas 

Frankrike 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utreda innehållet av sjuksköterskors administrativa arbete och undersöka 

sjuksköterskornas syn på deras administrativa arbete. Dessutom jämfördes dessa upplevelser 

mellan sjuksköterskor på två olika avdelningar.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Jämförande fallstudie/induktivt design 

Urval Totalt inkluderade urvalet 27 informanter. Tjugo sjuksköterskor deltog i studien, varav 15 på en 

intensivvårdsavdelning och fem på en långtidsvårdsavdelning. Inklusionskriterierna var att 

sjuksköterskorna skulle ha ett franskt diplom inom omvårdnad och ha arbetat på avdelningen i 

minst sex månader. Dessutom intervjuades chefsläkare och sjuksköterskeadministratörer.  

Datainsamling En forskare skuggade 15 sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen och fem sjuksköterskor på 

långtidsvårdsavdelningen och antecknade i ett block. Utöver skuggningen genomförde forskaren 

20 semistrukturerade intervjuer med de sjuksköterskor som skuggades. Dessutom intervjuades sju 

chefsläkare och sjuksköterskeadministratörer angående organisationen. Forskaren var även med 

fyra sjuksköterskor i varje avdelning och mätte tiden vid utförandet av specifika arbetsuppgifter.  

Dataanalys Forskarna läste hela intervjuer och fältanteckningar och extrahera koder med hjälp av 

datorprogrammet Max-Qda 11. Teman som reflekterar sjuksköterskornas åsikter 

uppmärksammades. Data som samlades in vid tidmätningen kalkylerades manuellt via Microsoft 

Excel då aktiviteter grupperades och analyserades genom tidsberäkning. Till sist lästes 

intervjuarna och fältanteckningar med avseende på resultatet från tidsmätningsanalysen.  

Bortfall Ej angivet  

Slutsats De administrativa uppgifterna tog upp runt en tredjedel av sjuksköterskornas arbetstid både på 

intensivvårdsavdelningen och långtidsvårdsavdelningen. Dock observerades skillnader mellan de 

två avdelningar när det kommer till hur lång tid specifika uppgifter behövde. Sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningen tyckte inte negativt runt de administrativa uppgifterna. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I (87,5%) enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Trovärdighet: Metodtriangulering användes och kan anses stärka trovärdigheten. Tre erfarna 

forskare såg till att datainsamlingen, dataanalysen och konklusionen var utförda på ett korrekt sätt.  

Pålitlighet: Forskaren reflekterar kring sin tidigare kunskap och hur den skulle kunna påverka 

resultatet genom att skriva egna tankar i reflektiva fältanteckningar. Dessutom var det samma 

forskare som genomförde observationerna och intervjuerna för att säkerställa konsistensen i 

resultatet.  

Bekräftelsebarhet: Forskarna har tydligt beskrivit analysen samt genomfört triangulering för att 

säkerställa korrekt resultat. Forskaren skrev anteckningar under skuggningen av sjuksköterskor. 

Dessa anteckningar var objektiva, men forskaren skrev även egna åsikter, dock utan att påverka 

den objektiva data och hålla avstånd från informationen. När koder översattes från franska till 

engelska fick en utomstående tvåspråkig forskare granska tolkningen.  

Överförbarhet:  Forskarna anser att metodtrianguleringen ökar studiens överförbarhet. Dessutom 

har studien utförts på två olika sjukhus och på två extremt olika avdelningar vilket innebär att 

resultatet kan anses vara överförbart.  

Etiska aspekter: Studien fick etiskt godkännande av en granskningsnämnd.  



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Olivares Bøgeskov, B. & Grimshaw-Aagaard, S. L. S. (2019). Essential task or meaningless 

burden? Nurses' perceptions of the value of documentation. Nordic Journal of Nursing Research, 

39(1) 9-19. http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1177/2057158518773906  

Land  

Databas 

Danmark 

CINAHL 

Syfte Syftet var att ta reda på sjuksköterskors upplevelser av värdet i att dokumentera. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ tematisk innehållsanalys 

Förekommer ej 

Urval Totalt deltog 27 legitimerade sjuksköterskor i studien. Sjuksköterskorna arbetade på två olika 

avdelningar på ett sjukhus i Danmark. Sjuksköterskor som intervjuades individuellt var 11 

sjuksköterskor med ledarskapsroll varav två var avdelningschefer. Dessutom intervjuades 16 

sjuksköterskor i tre olika fokusgruppdiskussioner. Avdelningscheferna valde ut sjuksköterskor 

som var villiga och hade möjligheten att delta i studien. 

Datainsamling Elva sjuksköterskor i ledarskapsroll intervjuades individuellt och 16 sjuksköterskor delades in i tre 

olika fokusgruppdiskussioner. Intervjuarna innehöll öppna frågor om sjuksköterskorna 

professionella identitet och motivation, nya reformer inom hälsosektorn samt ledarnas deltagande i 

reformerna. Intervjuerna och fokusgruppsdiskussionerna spelades in och transkriberades. 

Dessutom observerades sjuksköterskornas dagliga arbete under två arbetsdagar och forskarna 

deltog i tre personalmöten som varade i en timme per möte. 

Dataanalys Intervjuarna och fokusgruppsdiskussionerna koderades med hjälp av NVivo. Koderna grupperades 

sedan under olika teman som handlar om sjuksköterskornas och ledarnas erfarenhet av 

omvårdnadsdokumentation tills mättnad nåddes. Forskarna diskuterade fram två huvudkategorier. 

Observationerna inkluderades inte i analysen, men kan ha påverkat databearbetningen.  

Bortfall Diskuteras inte 

Slutsats Omvårdnadsdokumentationen upplevdes av vissa sjuksköterskor som positivt då den ansågs vara 

en viktig uppgift samtidigt som andra sjuksköterskor hade en negativ upplevelse gentemot 

omvårdnadsdokumentationen då den ansågs vara en meningslös börda. Dock tycktes alla 

sjuksköterskor vara överens om att dubbeldokumentation saknade värde och betraktades därmed 

som meningslös. Det upplevda värdet av dokumentation tycktes påverkas av olika faktorer. Största 

orsaken var brist på tid som påverkade direkt omvårdnad. Sjuksköterskorna erfarenhet var att 

personlig kontakt med patienten prioriterades över omvårdnadsdokumentationen även om 

dokumentationen anses kunna ha ett högt värde i det långa loppet. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad II (75%) enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Trovärdighet: Trovärdigheten ökade då resultatet diskuterades fram av flera forskare. Dock 

saknades triangulering och information om forskarnas bekantskap med forskningsmiljö.  

Pålitlighet: Författarna beskriver inte vem som utförde intervjuarna och transkriberat dem och 

inte heller hur forskarnas förförståelse och tidigare erfarenheter kan har påverkat datainsamlingen 

och dataanalysen. Dock förekommer det att forskarna använde datorprogrammet NVivo i 

koderingsprocessen.  

Bekräftelsebarhet: Dataanalysen var tydligt beskriven och citat från informanterna styrker 

resultatet.  

Överförbarhet: Överförbarheten diskuterades inte i studien. Dock ansågs trovärdigheten och 

pålitligheten vara något begränsade vilket innebär att överförbarheten också anses vara begränsad.  

Etiska aspekter: Studien var godkänd av en etikgranskningsnämnd. Forskarna hävdade att 

deltagandet i studien var frivillig och att informanternas identitet skyddades.  



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

Referens Pain, T., Kingston, G., Askern, J., Smith, R., Phillips, S. & Bell, L. (2017). How are allied health 

notes used for inpatient care and clinical decision-making? A qualitative exploration of the views 

of doctors, nurses and allied health professionals. Health Information Management Journal, 46(1), 

23-31. http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1177/1833358316664451 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att ta reda på hur olika sjukvårdsprofessioner upplever allierade 

vårdpersonalens dokumentation och att undersöka hur olika hälso- och sjukvårdspersonal 

använder allierade vårdpersonalens dokumentation för att informera och diskutera behandling av 

patienter.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Utforskande 

Urval Totalt deltog 53 informanter från olika sjukvårdsprofessioner (varav 19 sjuksköterskor) i studien. 

Informanterna arbetade på vårdavdelningar på ett sjukhus i norra Australien. Personal från olika 

erfarenhetsnivåer uppmuntrades att delta i studien.   

Datainsamling Deltagarna delades in i elva fokusgrupper och studien genomfördes under fyra månader. Varje 

fokusgrupp hade i genomsnitt fem deltagare av samma sjukvårdsprofession och var begränsade till 

15 minuter. Det fanns fyra fokusgrupper till sjuksköterskorna. Samtliga forskare roterade mellan 

tre olika roller: moderator, observatör och antecknare. Fokusgruppsdiskussionerna spelades in och 

transkriberades ordagrant.  

Dataanalys  Alla forskare analyserade data enligt innehållsanalysmetoden. Ord och meningar från texten 

kodades och kodfrekvensen räknades. Koderna grupperades sedan i teman. Programmet 

Leximancer användes.  

Bortfall Inga bortfall 

Slutsats Dokumentationen från allierade hälsoprofessioner var användbara för den dagliga omvårdnaden 

av patienterna, för att få en bättre bild om patientens förmågor, och för att underlätta och göra 

utskrivningar från sjukhuset säkrare. Arbetsbelastningen och utformningen av dokumentationen 

påverkade hur dokumentationen användes. Dessutom ansågs dokumentationen från olika 

professioner vara viktig för att förstå patientens status i en holistisk bild.   

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad II (75%) enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Trovärdighet: Resultatet diskuterades fram av flera forskare. En pilotstudie gjordes för att testa 

frågorna som skulle diskuteras i fokusgrupperna.  

Pålitlighet:  Ingen information om författarnas förförståelse och tidigare erfarenheter 

diskuterades. Beskriver att ett datorprogram (Leximancer) användes. Det förekommer att en 

utomstående part transkriberade diskussionerna.  

Bekräftelsebarhet: Eftersom den som transkriberade texten var utomstående, ökade 

bekräftelsebarheten. Forskarna roterade i rollerna under datainsamling vilket resulterade i neutralt 

ställningstagande. Dataanalysen var tydligt beskriven och citat från informanterna styrker 

resultatet.  

Överförbarhet:  Författarna menar att då intervjuerna gjordes på flera olika professioner ökar 

överförbarheten. 

Etiska aspekter: Studien fick godkännande av en granskningsnämnd.  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

 

Referens Qin, Y., Zhou, R., Wu, Q., Huang, X., Chen, X., Wang, W., Wang, X., Xu, W., Zheng, J., Qian, 

S., Bail, C. & Yu, P. (2017). The effect of nursing participation in the design of a critical care 

information system: A case study in a Chinese hospital. BMC Medical Informatics and Decision 

Making, 165. http://doi.org/doi:10.1186/s12911-017-0569-3 

Land  

Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka utvecklingen och implementeringen av Intensive Care Information 

Systems (ICIS) på ett kinesiskt sjukhus, sjuksköterskors användning av ICIS, och påverkan av 

användning av systemet på intensivvårdens vårdprocess och resultat.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ när det handlar om utvärdering. Förekommer det inte tydligt i metoddeskriptionen.  

Deskriptiv fallstudie 

Urval Innan implementeringen av ICIS granskades 500 omvårdnadsdokument skrivna på papper. Fem 

månader efter implementeringen av ICIS granskades 450 elektroniska omvårdnadsdokument.  

Datainsamling Utvecklingen och implementeringen av ICIS var ett stort projekt med fyra steg. För att svara på 

litteraturstudiens syfte om sjuksköterskornas erfarenheter av faktorer som påverkade 

omvårdnadsdokumentation i slutenvård var endast resultatet från utvärderingen av projektet 

relevant. För att undersöka tidsaspekten rapporterade sjuksköterskor som jobbade dagspass hur 

mycket tid de behövde för att dokumentera och hur mycket tid de hade för direkt omvårdnad 

under fem månader innan implementeringen av ICIS och fem månader efter implementeringen av 

ICIS. En forskare granskade omvårdnadsdokumenten före och efter implementeringen av ICIS 

som en rutinmässig kvalitetssäkring. Dessutom kontrollerades vissa 

omvårdnadskvalitetsindikatorer årligen både före och efter implementeringen av ICIS. 

Dataanalys Förekommer inte.  

Bortfall Inga bortfall 

Slutsats Kvalitén på omvårdnadsdokumentationen ökade efter implementering av ICIS och sjuksköterskor 

ansåg att ICIS var enkel att använda och var nöjda med dokumentationssystemet. Det 

rapporterades även att ICIS var tidssparande och att sjuksköterskor hade mer tid för att ägna åt 

omvårdnad. Dessutom blev läkemedelsadministreringen säkrare och vården generellt blev bättre.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I (83%) enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Validitet och reliabilitet: av mätinstrumenten diskuteras inte i studien. Dock anses validiteten 

och reliabiliteten av mätningen av omvårdnadskvalitén vara hög då den var rutinmässig och ägde 

rum årligen. Dessutom var det en kunnig forskare som granskade omvårdnadsdokumenten. På 

grund av den mänskliga faktorn kan validiteten och reliabiliteten kan självrapporterad tid vara 

något bristfällig. Studiens resultat kan inte generaliseras på alla elektroniska 

dokumentationssystem men att inkludera sjuksköterskor i utvecklingen av ett elektroniskt 

dokumentationssystem är en rekommendation som kan generaliseras.  

Etiska aspekter: Studien fick godkännande av en granskningsnämnd.  



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Varpio, L., Rashottec, J., Day, K., King, J., Kuziemsky, C., Parush, A. (2015). The HER and 

building the patient’s story: A qualitative investigation of how HER use obstructs a vital clinical 

activity. International Journal of Medical Informatics, 84, 1019-1028. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2015.09.004 

Land  

Databas 

Kanada 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva undersökningen av att bygga en patientberättelse i relation till elektroniska 

dokumentationssystem.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory 

Urval Ett målmedvetet urval resulterade i att 22 patienter följdes från pediatrisk 

intensivvårdsavdelningen tills de blev utskrivna från sjukhuset. Patienterna skulle vara 

omhändertagna av minst tre hälso- och sjukvårdspersonal under en längre period för att maximera 

mängden kommunikation. I studien deltog totalt 354 personer varav 22 patienter, 32 föräldrar, 40 

överläkare, 66 underläkare, 11 medicinstudenter, 121 sjuksköterskor, och 62 allierade hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Datainsamling Fyra olika tekniker användes för datainsamling: fältobservationer av kommunikationen och 

samarbetet mellan olika hälso- och sjukvårdspersonal, 39 individuella intervjuer med patienter, 

familjer och hälso- och sjukvårdspersonal, 392 elektroniska och pappersdokument samlades in och 

analyserades, samt genomfördes tänka högt och tänka efter sittningar med hälso- och 

sjukvårdspersonalen efter användningen av det elektroniska dokumentationssystemet.  

Dataanalys Data analyserades i en iterativ, konstant jämförande metod. Data analyserades genom öppen, 

selektiv och teoretisk kodning. Deskriptiva koder av samma sort samlades under kategorier. 

Sammankopplingar mellan kategorierna identifierades och empirin analyserades. Nya frågor 

uppkom efter den selektiva kodningen. Därefter Kopplades olika kategorier och teman samman.  

Bortfall Diskuteras inte 

Slutsats Att bygga en patientberättelse är en viktig uppgift, varje sjukvårdspersonal bygger sin del i 

patientberättelsen och med hjälp av patientjournal upprätthålla patientsäkerhet. Journalen bör vara 

lätt att använda och erhålla plats för att fylla i egna noteringar, Elektroniska 

dokumentationssystemet borde underlätta kommunikationen både inter- och intraprofessionellt. 

Svårigheterna och fragmenteringen av patientberättelsen i det elektroniska systemet kan hota 

patientsäkerhet och den personcentreradvården. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad II (79,2%) enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Trovärdighet: En forskningsassistent med utbildning och träning inom området samlade in data. 

Deltagarna hade möjligheten att granska resultatet. 

Pålitlighet: Det förekommer att en forskningsassistent genomförde datainsamlingen. Förförståelse 

och tidigare erfarenhet diskuteras inte. Forskana använder datorsystemet NVivo i slutet av 

kodningsprocessen.  

Bekräftelsebarhet: Analysprocessen är tydlig, författarna verifierar sina ställningstagande och 

deltagarna har granskat resultaten. 

Överförbarhet: Då trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är god anses resultatet vara 

överförbart men inom sin kontext och liknande situationer. 

Etiska aspekter: Godkännande gavs av sjukhuset och en forskningsetisk kommitté. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

  

Referens Yontz, L. S., Zinn, J.L., Schumacher, E. J., (2015). Perioperative nurses' attitudes toward the 

electronic health record. Journal of periAnesthesia nursing, 30(1), 23-32. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2014.01.007 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att ta reda på sjuksköterskornas attityd till det elektroniska dokumentationssystemet. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Beskrivande undersökning 

Urval Totalt deltog 80 sjuksköterskor i studien. Inklussionskriterierna var att informanterna skulle vara 

perioperativa legitimerande sjuksköterskor som var villiga att delta is studien och som var 

anställda mellan 23 februari 2012 och 23 mars 2012.  

Datainsamling Ett frågeformulär med 32 frågor användes för att samla in demografisk information om 

informanterna och om deras attityder. Möjligheten att skriva orsak till frustration kring det 

elektroniska dokumentationssystemet fanns också.  

Dataanalys Frågeformuläret besvarades och resultatet plockades ut ifrån dessa svar samt jämfördes och 

testades för statistisk signifikans.  

Bortfall Diskuteras inte 

Slutsats Elektroniskt dokumentationssystem ansågs vara fördelaktigt enligt sjuksköterskorna och ökade 

inte arbetsbelastningen. Det elektroniska systemet tar inte heller sjuksköterskan ifrån patienten och 

upplevdes inte eliminera någon sjuksköterskeposition. Det fanns inte enligt studien någon 

statistisk signifikant skillnad i upplevelse i relation till ålder, arbetserfarenhet eller 

utbildningsnivå. Det fanns dock missnöjdhet med att systemen inte kommunicerar med varandra 

och att allt inte ska dokumenteras på samma ställe.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I (83%) enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Validitet och reliabilitet: Validitet och reliabilitet av mätinstrumentet testades i en tidigare 

studie. Dock förekom förändringar i det formuläret som användes i denna studie och 

mätinstrumentet testades inte därefter för validitet och reliabilitet. Validiteten relaterad till 

studiens design var svårt bedömd då det inte förekommer vilket statistiskt test som användes. 

Dessutom nämner forskarna att urvalet kan vara begränsad då det kan ha varit att endast yngre 

personer med positiv attityd gentemot elektroniska system deltog i studien.  

Etiska aspekter: Gavs av den institutionella styrelsen för forskning och universitetsstyrelsen. 
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Referens Yusof, M.M. (2015). A case study evaluation of critical care information system adoption using 

the socio-technical and fit approach. International journal of medical informatics, 84, 486-499. 
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Land  

Databas 

Malaysia 

PubMed 

Syfte Syftet var att ta reda på hur väl sjuksköterskor anpassade sig till de elektroniska 

dokumentationssystemen och problemen med att nå de resultaten som eftersträvas och därmed 

omvårdnaden. Dessutom undersöktes implementeringsstatus på ett elektroniskt 

dokumentationssystem. Lärdomar från implementeringen undersöktes i relation till faktorer som 

påverkar beslutfattandet.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Subjektiv fallstudie 

Urval Tio informanter intervjuades (varav tre var sjuksköterskor). Forskaren observerade 33 informanter 

(varav 18 var sjuksköterskor), två operationer och var med på rundor på avdelningar under tre 

dagar. Trettio-fyra dokument och 55 sidor av fältanteckningar analyserades. Under 12 månader 

använde totalt 193 personer av olika professioner det elektroniska systemet, varav 134 var 

sjuksköterskor.  

Datainsamling Forskaren genomförde sju individuella intervjuer och en fokusgruppsdiskussion som varade 

mellan 60 och 90 minuter. De flesta frågorna var öppna frågor. Intervjuarna spelades in och 

transkriberades senare.  

Dataanalys Fyra tekniker användes för att analysera data: kodning, analytiska memo, och kontextuella samt 

narrativa analyser. Data och koder kategoriserades under teman som tillhörde Human-

Organisation-Technology Fit (HOT-Fit) modellen.  

Bortfall Diskuteras inte 

Slutsats Det elektroniska dokumentationssystemet upplevdes vara användbar och hjälpte att öka 

omvårdnadskvalitén och patientsäkerheten. De faktorerna om underlättade och hindrade 

anpassningen till det elektroniska dokumentationssystemet var organisatoriska och mänskliga, 

men kunde även relateras till tekniken. Det förekom delade erfarenheter kring teknisk support och 

utbildning, men även hur lätt eller svår det elektroniska systemet var.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (83,3%) enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Trovärdighet: Studien pågick under 12 månader vilket ledde till att forskaren och informanterna 

interagerade med varandra under en lång period och forskaren lärde känna forskningsmiljön under 

tiden. En källtriangulering ägde rum då forskaren intervjuade personer från olika yrken.  

Pålitlighet: Forskaren har själv intervjuat informanterna, men det förekommer inte tydligt vem 

som transkriberade data och om någon utrustning användes. Förförståelse och tidigare erfarenhet 

förekommer inte.  

Bekräftelsebarhet: Analysprocessen är svår att följa.  

Överförbarhet: Lärdomar om hur en implementering av ett elektroniskt system kan göras på 

bästa sätt och vilka faktorer bör beaktas anses vara överförbart till andra kontexter. 

Etiska aspekter: studien har fått godkännande av en granskningsnämnd.  
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