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Abstrakt 
 

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård för patienter med obotlig sjukdom som innebär en 
begränsad överlevnad. Palliativ vård bedrivs idag både inom hemsjukvård och slutenvård. 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i dubbla 
dokumentationssystem, för överrapportering av patienter i behov av palliativ vård. Studien är 
genomförd som en intervjustudie med kvalitativ ansats. Tre sjuksköterskor inom distriktsvård 
och fem sjuksköterskor verksamma inom palliativ slutenvård i norra Sverige har intervjuats. 
Intervjuerna analyserades med tematisk innehållsanalys. Resultatet blev ett övergripande 
tema: Att känna bristande säkerhet, vilket utgår från tre kategorier: Behov av stöd och 
samarbete, Brister med dubbla dokumentationssystem och Svårigheter och möjligheter med 
överrapportering. I resultatet framkommer  behov av en enhetlig dokumentation som kan ge  
förbättrad säkerhet och informationsöverföring. Bättre samarbete mellan sjuksköterskor inom 
distriktsvård och slutenvård ger en ökad förståelse för varandras arbeten vilket kan vara ett 
led i att förbättra överrapporteringen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nyckelord: Palliativ vård, dokumentation, överrapportering, hemsjukvård, omvårdnad,
   tematisk innehållsanalys 
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Nurses experiences working in dual documentationsystem in 

palliative care – perspective from 

district nursing and hospital care 

 

 
Abstract 

Palliative care is an active overall care for patients with incurable disease in which a limited 
survival is expected. Palliative care is now carried out in both home care and as inpatient 
care. The purpose of this study was to describe nurses' experiences of working in a dual 
system of documentation for the handover reporting of patients in need of palliative care. 
This qualitative study was conducted by interviews with three nurses from district care and 
five nurses working in inpatient care in northern Sweden. The interviews were analyzed by 
thematic content analysis. The results were one overall theme: Feeling a lack of security, 
which is based on three categories: Need of support and cooperation, Shortage with dual 
documentation system and Difficulties and opportunities for handover. Nurses from both 
district care and inpatient care described that they felt unsafe in their work with patients in 
need of palliative care. This study reveals a need for uniform documentation which can 
enhance security and information transfer. Better cooperation between the district nurses and 
nurses in inpatient care is needed to provide a better understanding of each other's work and 
that may be part of improving the reporting process.
 

 
 
 
 
 
 

Keywords: Palliative care, documentation, handover, homecare, nursing,  
                    thematic content analysis 
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Bakgrund 
Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) lades grunden till avancerad 

hemsjukvård vid livets slut i Östergötland för omkring 30 år sedan. Grundidén var att erbjuda 

patienter och anhöriga en valmöjlighet vid sidan av sjukhusvård och ge en förhöjd 

vårdkvalitet. Många människor önskade att få vara i sina hem trots svår sjukdom. 

Valmöjligheten att kunna få sluta sina dagar i kretsen av sina närmaste föreföll naturligt 

(SBU, 1999). Enligt Fernandes (2006) var palliativ vård som specialitet först upptaget vid 

Royal Collage of Physicians 1987 i London och definierades 1990 av 

Världshälsoorganisationen (WHO) som den totala omvårdnaden av patienter som inte längre 

svarar på kurativ behandling. 

 

Enligt Nationella rådet för palliativ vård (www.nrpv.se) är personer som har en obotlig, 

dödlig sjukdom och befinner sig i livets slutskede i behov av särskild vård. Denna vård 

brukar kallas palliativ vård eller vård i livets slutskede. Palliativ betyder lindrande och målet 

med palliativ vård är att se till att den sista tiden i livet blir så smärtfri och bra som möjligt, 

både fysiskt, psykiskt, socialt,andligt  och existentiellt. Under 1990-talet ökade intresset för 

palliativ vård påtagligt och den medicinskt omfattande hemsjukvården byggdes ut till att 

omfatta många landsting. Hemsjukvårdsteam eller palliativa rådgivningsteam, som stöttar 

primärvårdens egen hemsjukvård men även den slutna vården, har alltmer börjat inrättas i 

hela Sverige. Antalet palliativa rådgivningsteam har ökat de senaste åren. Kaasa och De 

Conno (2001)  beskriver palliativ vård som en helhetsvård för personer med obotlig 

symtomgivande dödlig sjukdom som innebär en begränsad förväntad överlevnad. Vården 

syftar till att se liv, döende och död som normala processer. Huvuduppgiften är att lindra 

besvärande symtom som till exempel smärta och illamående för att ge en så god livskvalitet 

som möjligt. Stödjande åtgärder psykologiskt, socialt samt existentiellt till både den sjuke 

och dennes närstående integreras i omvårdnaden. Vården skall varken förkorta eller förlänga 

livet. Palliativ vård har framför allt förknippats med cancersjukdom, men skall ges till alla 

patienter i behov av lindrande vård oavsett diagnos och ålder. Palliativ vård bedrivs idag 

inom avancerad hemsjukvård, cancerprofilerade sjukhemsavdelningar, hospice samt på 

palliativa vårdavdelningar på sjukhus (Kaasa & De Conno, 2001).  

 

De Wit och Wan Dam (2001) visar att ett viktigt verktyg i god omvårdnad av personer vid 

vård i livets slutskede är att få en bra informationsöverföring mellan distriktsvård och 
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slutenvård. Många symtomlindrande behandlingar påbörjas ofta i slutenvården för att sedan 

fortsätta i hemmet av distriktsvården, till exempel vid smärtbehandling. Vidare menar 

forskarna att för att kunna ge ett gott stöd till den sjuke och dennes närstående i hemmet är 

information från slutenvården viktigt för att uppnå god livskvalitet och kunna ge god 

symtomlindring (De Wit & Wan Dam, 2001). 
 

Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) skall det vid vård av patienter föras journal. Den som 

bedriver eller utför vård inom hälso- och sjukvårdens område och är legitimerad är skyldig 

att dokumentera och föra journal. Journalen skall innehålla de uppgifter som behövs för en 

god och säker vård. Uppgifterna i journalen skall införas så snart som möjligt (SFS 

2008:355). Sammanhållen journalföring definieras med ”ett elektroniskt system som gör det 

möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan 

vårdgivare” (SFS 2008:355). Lagens syfte är att hälso- och sjukvården ska vara organiserad 

så att informationshanteringen tillgodoser patientsäkerhet, god kvalitet, kostnadseffektivitet 

samt respekterar patientens integritet. Dokumentationen ska hanteras och förvaras så att 

obehöriga ej kan få tillgång till den (SFS 2008:355). 

 

Tidigare studier av André, Ringdal, Loge, Rannestad och Kaasa (2009) samt Nilsson, Skär 

och Söderberg (2008) har visat att sjuksköterskor ofta uppfattar införande och användande av 

tekniska databaserade hjälpmedel i arbetet som något användbart och bra, men det 

framkommer också att det finns en osäkerhet, motsträvighet och rädsla när det gäller 

förändringar. Framför allt gäller detta kring att lära sig använda databaserade hjälpmedel. Ett 

återkommande argument är att det kräver mer tid.  

 

Shea (2007) beskriver hur tillgången till elektronisk datajournal fungerar i primärvården. I  

primärvården finns omedelbar tillgång till patientens hela medicinska historik, som är en 

ovärderlig hjälp i arbetet. Det krävs mindre tid för samordning av omvårdnadsåtgärder, när 

de finns dokumenterade direkt i den elektroniska datajournalen. Alla utförda 

omvårdnadsåtgärder och även de förändringar som skett i vården med till exempel ändrad 

medicinering dokumenteras direkt. Mindre tid för överrapportering behövs, då till exempel 

uppföljande besök och planerad provtagning redan finns i datajournalen. Detta underlättar för 

såväl patient och omvårdnadspersonal vid vårdplanering och symtomkontroll. Shea (2007) 

lyfter fram fördelarna med den ökade patientsäkerheten och den förkortade tiden för 
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överrapportering. Tidigare kunde det enligt Shea (2007) ta flera dagar att få handskrivna 

dokument gjorda i hemmet införda i patientens elektroniska datajournal. 

 

Hur informationsöverföringen mellan sjuksköterskor inom distriktsvård och sjuksköterskor 

inom palliativ slutenvård fungerar när de arbetar med dubbla dokumentationssystem har inte 

undersökts tidigare och behöver utvärderas. Finns det ett fungerande system för 

dokumentation och överrapportering eller ej är viktigt att belysa. Med utgångspunkt från de 

idag etablerade dokumentationssystemen VAS-journalen och Hemmajournalen, ville 

författaren få erfarenheter och synpunkter från sjuksköterskor som arbetar med dessa båda 

system för överrapportering av patienter i behov av palliativ vård. 

 

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i dubbla 

dokumentationssystem vid palliativ vård med perspektiv från distriktsvård och slutenvård 

 

Metod  
Kontext 

Inom Norrbottens läns landsting sker omvårdnadsdokumentationen i VAS-journalen. VAS -

VårdAdministrativtSystem är det elektroniska datajournalsystem som används för all 

dokumentation inom hälso- och sjukvården som bedrivs i landstingets regi. I denna 

datajournal ges vårdpersonal, beroende på behörighetsnivå, tillgång till olika delar av patient- 

journalen. En länsöversikt finns, där vårdpersonal kan se delar av dokumentationen hos olika 

vårdgivare, för att bättre kunna samordna besök och planerade vårdkontakter. Datajournalen 

har även en meddelandefunktion där möjlighet finns att nå alla arbetstagare som är behöriga 

till VAS-journalen. I VAS-journalen är primärvård, slutenvård, folktandvård och en del 

privata vårdgivare inkopplade mot systemet (Närlid, 2008).  

 

Hemmajournal är en pärm som innehåller olika dokument som är relevanta för den enskilda 

personen. I Hemmajournalen finns information om sjukdomar, viktiga kontaktnät, 

läkemedelslistor, omvårdnadsdokumentation, läkaranteckningar, signaturlistor, rapportblad, 

symtom- och smärtdagbok. Den används inom Norrbottens läns landsting och kan upprättas 

för alla patienter i behov av att vårdas omväxlande i hemmet och omväxlande på sjukhusens 

vårdavdelningar. Hemmajournalen jämställs inte med en vanlig patientjournal utan ska vara 
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ett hjälpmedel för att underlätta och förbättra vården och överrapportering av patienter 

mellan distriktsvård och slutenvård. Avsikten är att olika personer som vårdar patienten, 

läkare, sjuksköterskor inom distriktsvård och slutenvård och annan vårdpersonal ska 

anteckna sina ordinationer och bedömningar i pärmen, så att informationen alltid är aktuell 

och tillgänglig i hemmet. Hemmajournalen tas sedan med vid direktinläggning på 

slutenvårdsavdelningen.

 

MEDDIX är en Internet baserad tjänst för samordnad vårdplanering och utbyte av 

medicinska meddelanden i realtid. Med hjälp av MEDDIX kan information mellan landsting 

och kommun samt även privata vårdinrättningar  utbytas på ett säkert sätt. MEDDIX 

integreras med befintliga verksamhetssystem. Allt som behövs är åtkomst till Internet. 

MEDDIX används av en del kommuner i norra Sverige som ett överrapporteringssystem 

mellan kommun och landsting. Där kan hemtjänst, distriktsvård och slutenvård samordna 

vårdplanering för patienten med varandra (www.meddix.se). 

 
Design 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats för att få beskrivning av upplevelser och 

erfarenheter som personerna har av situationer som undersöktes. Metoden strävar efter att 

förstå helheten och där forskaren är delaktig i denna process (Polit & Beck, 2008, s. 219-

220). Intervjuer genomfördes för att det är en erkänt bra metod att få en så stor överblick som 

möjligt av det område som studeras enligt Polit och Beck (2008, s. 324). Dataanalysen 

genomfördes sedan med en tematisk innehållsanalys för att kunna belysa data med en 

tolkande ansats (Elo & Kyngäs, 2008). Enligt Graneheim och Lundman (2004) beskriver och 

lyfter teman fram den underliggande meningen i kategorierna och representerar därmed det 

latenta innehållet.  

 

Deltagare 

I studien genomfördes intervjuer med tre distriktssjuksköterskor och fem sjuksköterskor 

inom slutenvården i norra Sverige. Deltagarna rekryterades från 2 olika vårdcentraler samt 

från en palliativ vårdavdelning inom slutenvård.  

 

Inklusionskriteriet var sjuksköterskor som arbetar med patienter i behov av palliativ vård 

inom distriktsvård och slutenvård. Detta för att de ska kunna delge sina erfarenheter kring 
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omvårdnadsjournalens betydelse för överrapportering och kunna ge synpunkter på 

elektronisk direktuppkoppling mot VAS samt arbete med den pappersdokumentation som 

sker i Hemmajournalen. Exklusionskriterier var distriktssjuksköterskor och sjuksköterskor 

som hade arbetat kortare tid med patienter i behov av palliativ vård än 2 år.  

 

Informationsbrev med förfrågan om genomförande av intervjustudie lämnades ut till 

enhetscheferna på respektive enhet (bilaga 1). Efter en vecka kontaktades de personligen för 

att efterfråga godkännande samt för att dela ut förfrågan om deltagande samt svarsbrev 

(bilaga 2a och 2b) till enhetscheferna. Därefter kontaktade enhetscheferna själva 

sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna för deltagande i studien och överlämnade 

informationsbreven. De som samtyckte till deltagande via brev kontaktades sedan 

personligen för att bestämma tid och plats för intervju. 

 

Datainsamling 

För att beskriva de erfarenheter som sjuksköterskor, inom distriktsvård och slutenvård, har av 

att arbeta i dubbla dokumentationssystem genomfördes enskilda personliga intervjuer. 

Intervjuer beskrivs av Polit och Beck (2008, s.324) som en av de bästa metoderna för att få 

en så stor överblick som möjligt av området som studeras. Ytterligare en fördel är att 

deltagarna sällan nekar till att delta i intervjustudier. Enligt Kvale (2006, s.17) är intervju inte 

bara ett sätt att få kvalitativ text utan som forskningsmetod är det en del av att bredda och 

förnya föreställningar om kunskap. En kvalitativ forskningsintervju är enligt Kvale (2006, 

s.32) varken ett helt öppet samtal eller strikt efter ett frågeformulär. Intervjuerna 

genomfördes med en intervjuguide (bilaga 3) som stöd, med fyra frågeområden och förslag 

på frågor som spelades in på band och skrevs ut ordagrant. Intervjuerna tog ungefär 30 

minuter med varje deltagare. Frågorna var öppna och inriktade på att få deltagaren att 

beskriva sina erfarenheter utifrån syftet med studien. Kvale (2006, s.37) menar att den 

kvalitativa forskningsintervjun strävar efter att få otolkade beskrivningar. Deltagaren 

beskriver upplevelser, känslor och handlingar. Även det specifika efterfrågas, hur 

upplevelsen är av situationer och handlingsförlopp (Kvale, 2006, s. 37).  

 

Analysmetod 

Det insamlade materialet analyserades med tematisk innehållsanalys. Syftet med 

innehållsanalys är att uppnå en kondenserad och bred beskrivning av ett fenomen, vilken 

redovisas i kategorier (Elo & Kyngäs, 2008). Enligt Polit och Beck (2008, s. 551-552) kan 
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inga insikter eller teorier utvecklas ur data om materialet inte är fullständigt känt av 

författaren. De utskrivna intervjuerna lästes därför igenom förutsättningslöst ett antal gånger 

av författaren. Varje intervju från distriktsvården och slutenvården, analyserades först var för 

sig. Texten indelades i meningsbärande textenheter som svarade mot syftet. Därefter 

kondenserades och kodades textenheterna. Allt material samanfördes och sorterades i 

kategorier. Varje kategori kom att innehålla flera textenheter, som sedan sammanfördes till 

allt större enheter och resulterade i tre kategorier. Slutligen kom ett återkommande tema att 

identifieras. Kontinuerlig jämförelse med originaltexten gjordes under hela processen, för att 

inte förlora information och för att få en säkrare validering. De slutgiltiga kategorierna är en 

textnära beskrivning av innehållet i texten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

skapandet av kategorier kärnan i den kvalitativa textanalysen. Namnen på kategorierna skall 

vara beskrivande och svara mot syftet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) får ingen av 

textenheterna passa in i flera kategorier eller falla mellan två kategorier. För att skapa en röd 

tråd mellan de olika kategorierna kan teman användas. Teman beskriver och lyfter fram den 

underliggande meningen i kategorierna och representerar det latenta innehållet i den 

analyserade texten (Graneheim & Lundman, 2004). Det är viktigt att visa hur kategorierna 

överensstämmer med det insamlade materialet.Detta görs oftast genom att styrka resultatet 

med citat, brödtext eller tabeller från ursprungsmaterialet. Det analyserade materialet 

presenterades i tre kategorier och med ett övergripande tema (tabell 1). 

 

Etiska överväganden 

De etiska aspekter som noggrant bör övervägas är hur en medverkan i studien påverkar de 

tilltänkta deltagarna. Informerat samtycke innebär att personen har tillgänglig information 

kring studiens design och syfte samt är kapabel att förstå innebörden av den och är förmögen 

att fatta egna beslut om att delta eller inte. Den tillfrågade deltagaren ska också informeras 

om hur studien kommer att gå till, hur konfidentialitet bevaras och att även om de tackat ja 

till att delta, att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande (Polit & Beck, 2008, 

s.176-180). 

  

Ett brev med förfrågan om deltagande i studien delades ut först till enhetscheferna (bilaga 1) 

inom distriktsvård och palliativ vård för godkännande. De förmedlade därefter 

informationsbrev och svarsblankett till de tilltänkta deltagarna (bilaga 2a). Inför intervjun 

informerades de tilltänkta deltagarna kort om studien, frivilligt deltagande och de blev 

ombedda att inte nämna personer vid namn under intervjun. När resultatet redovisas kommer 
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inte materialet att kunna härledas till någon specifik individ. Materialet förvaras inlåst och i 

lösenordsskyddad datafil som endast författaren och handledaren har tillgång till. De 

informerades även om att de fick avbryta sitt deltagande när som helst utan att behöva 

förklara sig. Kontaktpersoner med e-postadresser och mobiltelefonnummer medföljde för att 

ge kontaktmöjligheter och ytterligare information om så önskades. I svarsbrevet (bilaga 2b) 

fanns möjlighet att begära mer information. Då de tilltänkta deltagarna kunde vara 

arbetskamrater eller före detta arbetskamrater till författaren, delades förfrågan om 

deltagande i studien och svarsbreven ut av enhetscheferna för att undvika påverkan om 

deltagande eller inte i studien. Eftersom enhetschefen skulle godkänna sjuksköterskornas 

deltagande kunde det dock finnas ett underliggande tryck om att de sedan måste delta i 

studien eftersom det är godkänt av deras chef. Då deltagarna intervjuades i sin profession och 

inte är i någon beroendeställning till författaren görs bedömningen att de ändå kunde utrycka 

sin önskan om att delta i studien eller inte. Innan studien påbörjades etikprövades studien av 

den etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet,. Efter 

rapportens godkännande och när den har blivit publicerad vid Luleå 

universitetsbibliotek/LRC, kommer all data rörande studien att raderas och förstöras. Länk 

till biblioteket: http://epubl.ltu.se

 

Resultat 
Resultatet resulterade i ett övergripande tema: Att känna bristande säkerhet. Tre kategorier 

blev resultatet av innehållsanalysen: Behov av stöd och samarbete, Brister med dubbla 

dokumentationssystem och Svårigheter och möjligheter med överrapportering (tabell 1). 

Kategorierna styrks i texten med citat direkt från intervjutexterna. 

 
 Tabell 1. Tema (n=1) och kategorier (n=3)  
Tema              Kategori 

Att känna bristande säkerhet Behov av stöd och samarbete 

   Brister med dubbla dokumentationssystem 

   Svårigheter och möjligheter med överrapportering 
___________________________________________________________________________ 
 

Tema: Att känna bristande säkerhet 

I temat finns uttalanden som kan tolkas som att sjuksköterskor från såväl distriktsvård som 

slutenvård kände bristande säkerhet i sitt arbete med patienter i behov av palliativ vård. 

    

https://fronter.com/ltu/links/files.phtml/4c121e8ed209e.1156164144$471148702$/Arkiv/Delkurs+III/Omv_prcent_E5rdnad/Ans%C3%B6kan%20ETIK/Lule%C3%A5%20universitetsbibliotek/LRC
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Sjuksköterskornas behov av stöd och samarbete är ett annat uttryck för att de är osäkra. Det 

framkom brister med att arbeta i dubbla dokumentationssystem, Hemmajournalen såväl som i 

den elektroniska datajournalen, för att dokumentera omvårdnaden. Det blev en tidskrävande 

dubbeldokumentation med risker både vad gällde dokumentation som inte fanns tillgänglig 

såväl som sekretessrisker. En erfarenhet var även att det fanns svårigheter i att sjuksköterskor 

skulle kunna nå varandra och få vetskap omkring patientens vårdbehov. Denna 

kontaktsvårighet var även ett hinder vid överrapportering. De överrapporteringsfunktioner 

som sjuksköterskorna hade tillgång till kunde fungera på ett bra sätt ibland. Det förutsatte att 

det fanns vetskap om vem de skulle kontakta samt kontaktvägar. En enhetligt sammanhållen 

journalföring eller tillgång till varandras dokumentation efterlystes för att förbättra sekretess 

och dokumentation. Samtliga sjuksköterskor såg med tillförsikt fram emot det nystartade 

Palliativa rådgivningsteamet i Norrbottens läns landsting, som en resurs.  

 

Behov av stöd och samarbete 

Här beskrev sjuksköterskor från såväl distriktsvård som slutenvård att det fanns ett behov av 

stöd och samarbete från alla inblandade i vården kring personer i behov av palliativ vård. 

Detta för att kunna erbjuda en möjlighet för dessa patienter att vistats i hemmet så länge de 

vill och orkar. Sjuksköterskorna beskriver att hemtjänst, distriktsvård och slutenvård behöver 

samarbeta och planera omkring vården för att det ska fungera så bra som möjligt. 

Sjuksköterskor från både distriktsvård och från slutenvård beskriver att de upplevde att träffar 

med sjuksköterskor, var viktiga för att få stöd och förmedla frågor mellan varandra. 

Samarbete ansågs också vara särskilt viktigt då det gällde avancerad smärtlindring. Att få 

hjälp av slutenvårdens sjuksköterskor ansåg sjuksköterskor från distriktsvård var viktigt, då 

de inte alltid kände sig ha tillräcklig kompetens i alla arbetsuppgifter.  En sjuksköterska från 

distriktsvård beskrev: 

 

 ” … och då kände jag att jag inte hade inte riktigt kunskap för att börja med att blanda till 
det där och … då var det en snäll syster på pava som gjorde det men hon tyckte ju att 
egentligen så skulle ju jag blanda det där själv och…hade jag varit tvungen att blanda det 
där själv då hade jag inte gjort det tror jag… det hade tagit för lång tid…  det hade då varit 
att avvakta till den som jobbar natt kommer och där tror jag att det är viktigt att den som kan 
det gör det och sen kan vi göra själva sätta på och sådär… för risken att det skulle bli fel om 
jag gjorde det är rätt stor tror jag… för det hade ju varit synd om han hade måsta åka in eller 
vänta…”. 

 

Sjuksköterskor inom distriktsvård beskrev att de inte alltid kände att tid fanns för 

slutenvårdens sjuksköterskor att ge hjälp och att de upplevde sig själva som till besvär. De 

    



  13  

beskrev att de ibland kände sig ensamma med svåra beslut. Sjuksköterskor inom distriktsvård 

beskrev flera svårigheter med patienternas smärtlindring, men att stöd kunde fås av 

distriktsläkaren, smärtsjuksköterskan och läkare inom slutenvård. Sjuksköterskorna inom 

distriktsvård  ansåg smärtsjuksköterskan som en oerhört viktig person, som de kunde få stöd 

och råd av. De upplevde att smärtsjuksköterskan var en som visste vilka problem 

sjuksköterskorna inom distriktsvård kunde ställas inför hemma hos patienten. 

Smärtsjuksköterskan var även den person som kunde förmedla vidare till slutenvården om det 

var problem som behövde tas upp. En sjuksköterska från distriktet beskrev: 

 

”… styrkan i smärtsköterskan är ju att det har varit en person och man känner som 
henne och och så… då man ringer på pava och pratar med någon syster där och så vet 
man inte vem det är och hon vet inte vem jag är och ehh… det känns som att 
smärtsköterskan vet vad vi gör och vilka problem vi har och vad vi står inför och hon 
vet också att… att dom är beroende av oss och vi är beroende av henne att man måste 
liksom… samarbeta och man kan inte bara säga ja det där får ni sköta och det där är 
primärvårdens sak…”. 

 

Även om distriktsläkarna var bra och ville hjälpa till upplevde de att läkaren, ansvarig på den 

palliativa enheten inom slutenvården, hade störst kunskap om smärtlindring. Läkaren där 

kunde ordna det mesta gällande ordinationer och recept. Sjuksköterskor inom distriktsvård 

kunde känna sig ensamma i sitt arbete med svåra beslut. Samtliga sjuksköterskor både från 

distrikt och slutenvård såg med förväntan på det nyinrättade Palliativa rådgivningsteamet som 

stöd och hjälp i sitt arbete med vård av personer i behov av palliativ vård. De beskrev en 

förhoppning om att det Palliativa rådgivningsteamet även skall kunna öka förståelsen mellan 

varandras arbeten och överbrygga en del motsättningar som ibland kan finnas mellan 

distriktsvård och slutenvård. 

 

Brister med dubbla dokumentationssystem 

Såväl sjuksköterskor inom distriktsvård som inom slutenvård beskrev att de kände att 

Hemmajournalen försvårade deras arbete på grund av att det blev en dubbeldokumentation. 

Dokumentation i två olika system beskrevs som tidskrävande eftersom de både skulle 

dokumentera i Hemmajournalen och i VAS-journalen. Här var känslan likartad hos båda 

grupperna men känslan av att dubbeldokumentera fanns speciellt för sjuksköterskor inom 

distriktsvård. När de återvände till vårdcentralen skulle de upprepa sin dokumentation i VAS-

journalen. Alla sjuksköterskor inom distriktsvård försökte dokumentera i VAS-journalen vad 

de hade gjort hemma hos patienten samma dag. Det framkom att ibland kunde dokumentation  
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ske flera dagar i efterhand i VAS-journalen, vilket kunde leda till att dokumentation inte 

alltid fanns tillgänglig för andra inblandade i patientens vård. Dokumentation som bara 

skrevs i den ena av journalerna kunde leda till brister i dokumentationen ansåg 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna från båda grupperna använde sig av minnet och 

handskrivna lappar, för senare dokumentation i VAS-journalen. Här beskrev samtliga 

sjuksköterskor att det fanns en viss risk att de inte kom ihåg allt vad som de hade gjort under 

dagen när de senare skulle dokumentera i VAS-journalen. De beskrev en risk att en 

handskriven lapp kunde komma bort och försvinna. För att få en säkrare vård och 

journalföring ansåg samtliga sjuksköterskor från båda grupperna att ”bedside” (bärbar dator) 

dokumentation direkt i datajournalen hos patienten, var en lösning på detta. Flera av 

sjuksköterskorna beskrev att de väntade på att ”bedside” skulle införas eftersom det pågår 

projekt inom andra enheter i länet. 

 

”… vi väntar ju bara på att få bedside så att jag tror att det tar bort en hel del av 
dubbeldokumentationen… att man får det dokumenterat på plats på en gång och man 
minskar risken för att det ska försvinna… att man tappar saker på vägen…”.  

 

Sjuksköterskorna från båda grupperna tyckte att de dokumenterade väldigt lite i 

Hemmajournalen överhuvudtaget. Samtliga sjuksköterskor beskrev också att det fanns 

frågetecken om vem som skulle ta initiativet till Hemmajournalen, om det är distriktets eller 

slutenvårdens ansvar. Det framkom exempel att de kände det som en börda att den skulle 

upprättas och att det tog tid från patientens omvårdnad. Sjuksköterskor inom slutenvård 

beskrev också att de sällan såg ett behov av Hemmajournalen och upplevde den som mest till 

för distriktsvården. De ansåg att sjuksköterskorna inom distriktsvård sällan dokumenterat 

något i Hemmajournalen, om det stod något så var det medicinska rutinåtgärder, ytterst sällan 

omvårdnadshandlingar som skulle vara mest relevant. Sjuksköterskorna inom distriktsvården 

tyckte sig inte alltid se ett behov av Hemmajournalen men upprättade den för att de trodde att 

största behovet av den var för jourcentralens sjuksköterskor, vilka ibland gör hembesök till 

för dem okända patienter. Sjuksköterskor inom slutenvård ansåg att Hemmajournalen var 

mycket överarbetad och överambitiös, med alldeles för många flikar som aldrig användes. 

Samtliga sjuksköterskor från såväl distriktsvård som slutenvård såg ett behov av 

läkemedelslista och kontaktuppgifter med för patienten viktiga telefonnummer för snabb 

kontakt med sjukvården vid behov som adekvata uppgifter hemma hos patienten. 
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Såväl sjuksköterskor från distriktsvård som slutenvård beskriver problem med att det inte 

alltid fanns tillgång till senaste journalanteckningarna eller epikriser från läkarnas 

anteckningar i varken VAS-journalen eller i Hemmajournalen. I den mån anteckningar inte 

var skrivna av sekreterare fanns inte aktuella uppgifter tillgängliga varken från senaste 

vårdtillfället eller epikriser. 

 

Samtliga sjuksköterskor från båda grupperna identifierade en säkerhetsrisk vad gällde 

sekretessen med Hemmajournalen, då den inte jämställs med en journalhandling. De beskrev 

risken att det finns journalanteckningar med diagnos och andra känsliga uppgifter som kan 

komma i fel händer. Hemmajournalen kunde glömmas i taxi eller på andra vårdinrättningar 

patienten besökt. En sjuksköterska inom slutenvård uttryckte: 

 
”… patientsäkerhetssynpunkt då kan man lika gärna ha ett kollegieblock  och det är ju 
lika med ett kollegieblock hemma hos patienten…det känns ju inge kul… det känns ju… 
sedan är det också det där att jag vet inte… men tanken att ha den här pärmen med 
alla journaler i vem som helst kan läsa den hemma hos patienten och det kan man inte 
med VAS… man kanske inte vill att alla anhöriga  vänner och bekanta kan läsa i den 
där när man dricker kaffe om man själv är i sådant läge att man inte kan säga det…”. 

 

Uttryck för att Hemmajournalen sällan fanns på plats förekom i båda sjuksköterskegrupperna. 

Sjuksköterskor inom slutenvården tyckte att de var noga med att förklara för patienten att det 

var journalhandlingar i Hemmajournalen, men ansåg också att det kunde vara svårt för 

patienten att ha kontroll på sin journal då de blev sämre i sin sjukdom.  

 

Sjuksköterskor från både distriktsvård och från slutenvård beskriver också att det fanns 

brister med datorer och datajournalen. Begränsningar som fanns i VAS-journalen beskrevs 

som behörighetsbegränsningar av båda sjuksköterskegrupperna. Det största hindret framför 

allt var att sjuksköterskor inom distriktsvård inte kunde läsa slutenvårdens 

omvårdnadsanteckningar. Här såg samtliga behovet av en sammanhållen journal eller som 

vissa uttryckte det tillgång till varandras journalföring som ett viktigt led i 

informationsöverföringen mellan olika vårdgivare. Sjuksköterskegrupperna beskrev även att 

de inte heller har vetskapen om vilka vägar som finns i VAS-journalen för att nå olika 

vårdgivares dokumentation via länsöversikten. Behovet av att också få in all dokumentation i 

VAS-journalen beskrevs som nödvändig från såväl distriktsvård som slutenvårdens 

sjuksköterskor. De upplevde VAS-journalen nästan som komplett, men förbättringsbehov 

fanns. Läkemedel delas och signeras för närvarande av sjuksköterskorna inom slutenvården 
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på handskrivna dokument vilket de ser risker med. Fel kan uppstå och förväxlingar kan ske 

på grund av otydlig handstil samt att papper kan försvinna beskrev sjuksköterskorna. Datorn 

beskrevs av sjuksköterskorna inte som helt säker, men det är bra att kunna kontrollera vem 

som läser i den. Sjuksköterskor inom slutenvården beskrev att dokumentation på papper eller 

att ha papper i en pärm känns förlegat med tanke på de möjligheter den tekniska utvecklingen 

erbjuder. 

 

Svårigheter och möjligheter med överrapportering 

Erfarenheten av överrapportering från slutenvård till distriktsvård var varierande. Ibland 

upplevde sjuksköterskor inom distriktsvård att de inte fick någon rapport alls från 

slutenvården. Detta gällde framför allt nya patienter i behov av palliativ vård vilka hade haft 

kortare vårdtillfällen inom slutenvård. Överrapporteringen upplevdes även som obefintlig när 

patienten vårdats utanför länet. Sjuksköterskor inom distriktsvård beskrev att patienter själva 

fick ta kontakt med sjuksköterskan, som då ställdes inför patienter som undrade varför 

sjuksköterskan aldrig hade kommit, vilket kändes olyckligt. En av dem beskrev: 

 
 ”… joo eller så att dom kommer hem och det förväntas att vi ska göra åtgärder och så 
vet vi inte att dom är hemma… utan det är patienten som kontaktar oss till slut och 
undrar varför vi inte kommer… eller att dom är hemma och har jätteont och dom har 
inte förstått att dom… man inte behöver ha så ont… det är ju jättehemskt när det blir 
så…”.  

 

Sjuksköterskorna inom distriktsvård upplevde att de fick ägna mycket tid till att ringa för att 

försöka få fram någon information omkring patienters vård och behov av insatser. Samtliga 

sjuksköterskor inom distriktsvård beskrev också att det kunde fungera bra med 

överrapporteringen. De palliativa enheterna var i stort sett bra på att rapportera över 

information om patienter till primärvården. Internetbaserade MEDDIX som används av vissa 

kommuner och landsting för överrapportering beskrevs fungera bra. Där kunde 

sjuksköterskorna kontrollera flera gånger om dagen vad gällde inläggningar och 

utskrivningar inom sitt distrikt. Problemet är att det inte används av alla kommuner och 

landsting i Sverige. Sjuksköterskor inom slutenvård upplevde också att sjuksköterskor inom 

distriktsvård alltid försökte närvara vid vårdplaneringar i den mån det gick. Båda 

sjuksköterskegrupperna upplevde att det kändes bra om de fick rapportera muntligen till 

varandra för att vara säker på att överrapporteringen gick fram på ett tydligt sätt. 

Sjuksköterskor från båda grupperna beskrev också att de kände ett stort ansvar i att 

överrapportera om patienter mellan varandra. Mobiltelefonen beskrevs som det hjälpmedel 
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vilket används mest för överrapportering. Sjuksköterskor inom distriktsvård tyckte att de 

alltid fanns tillgängliga för meddelanden och samtal, samtidigt som sjuksköterskor inom 

slutenvård beskrev svårigheter med att veta vem som var ansvarig för just den patienten. De 

hade även svårighet med att hitta rätt mobilnummer till rätt sjuksköterska inom distriktsvård. 

En beskrivning som gavs av en sjuksköterska inom slutenvården: 

 

”… det varierar faktiskt det beror på…  om man har uppgifter om dom annars kan det 
ju vara ett bök och stök…  har man nu alla uppgifter om dom om vem som är 
distriktssköterska där eller…  då är det ju inte svårt men däremot om…  ibland kan det 
ju vara svårt att veta vem som är ansvarig för patienten och då tar det lite tid…  då tar 
det ju tid dels på att söka och så hittar man inte och så kan det vara vikarier du vet 
hela den baletten…  det tar en halvtimma att få reda på en lite sak och det är mycket 
tid att lägga ner på att söka personer som… personer som man kan då sen man väl fått 
tag på dom är det ju inga problem men… det  är ju just det där…”. 

 

Samtliga sjuksköterskor betonade vikten av att det fanns uppdaterade telefonlistor 

tillgängliga via landstingets intranät. Dessutom beskrev båda sjuksköterskegrupperna att det 

var väldigt tidskrävande att få kontakt med rätt sjuksköterska. Det efterlystes möjlighet att 

skicka mer sms som ett led i att få fram meddelanden till distriktsvården, inga 

patientuppgifter behöver ju framgå där. För att överrapporteringen skall fungera på ett bra 

sätt ansåg samtliga sjuksköterskor att tydlig kommunikation var viktigt. Detta för att patienter 

i behov av palliativ vård inte ska behöva åka mellan vårdinstanserna på grund av bristande 

kommunikation vårdgivare emellan vilket skapar otrygghet hos patienten.  

 

Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i dubbla 

dokumentationssystem vid palliativ vård med perspektiv från distriktsvård och slutenvård.  

De beskriver att behov av stöd och samarbete finns för att de ska kunna utföra sitt arbete på 

ett betryggande och säkert sätt. Detta stöd och samarbete kunde erhållas från den egna 

yrkeskategorin eller andra inblandade i vården omkring patienten. Sjuksköterskor inom 

distriktsvård i Appelin, Brobäck och Berterös (2005) studie upplevde sig också behöva stöd 

från sina kollegor, annan vårdpersonal och andra vårdinstanser i sitt arbete med patienter i 

behov av palliativ vård. Att de inte heller upplevde sig ha tillräcklig kunskap om palliativ 

vård beskrevs även (Appelin m.fl. 2005). Sjuksköterskor inom distriktsvård beskrev i denna 

studie att det inte alltid upplevde att tid fanns från sjuksköterskor inom slutenvården, när de 

behövde hjälp och stöd kring avancerade arbetsuppgifter. Iranmanesh, Häggström, Axelsson 

och Sävenstedt (2009) beskriver att sjuksköterskor upplevde en tillfredsställelse i att hjälpa 
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döende personer att kunna stanna i sitt eget hem, trots att de behövde avancerad och tekniskt 

krävande vård i hemmet. Det sågs som en utmaning som tillät dem att växa i sitt arbete. 

Professionell reflektion stärkte vårdgivarna i att kunna ta beslut, kunna dela och stödja 

varandras idéer samt stärkte arbetsteamets sammanhållning (Iranmanesh m.fl. 2009). 
 

Sjuksköterskorna i denna studie såg brister med att arbeta i dubbla dokumentationssystem. 

Det beskrevs sekretessrisker med journalhandlingar i Hemmajournalen som inte följde med 

patienten utan kunde komma på villovägar och kunde glömmas i taxi. Om en journalhandling 

eller en avskrift eller kopia av handlingen har lämnats ut till någon ska det dokumenteras i 

patientjournalen vem som har fått handlingen och när denna har lämnats ut (SFS 2008:355). 

Patienterna får information om att Hemmajournalen är deras dokument samtidigt som den 

ska vara till för vården i hemmet. Ingen av studiens sjuksköterskor såg själva ett egentligt 

behov av Hemmajournalen utan de uppgav att de trodde att den var till för någon annan. 

Sjuksköterskorna uttryckte att ur patientsäkerhetssynpunkt kan de lika gärna ha ett 

kollegieblock hemma hos patienten och även i ordval som att en pärm med papper hemma 

känns inte så aktuellt idag. I en studie av Lee, Lee och Moorhead (2009)  beskriver de att 

vården idag ställer allt högre krav på att mäta kvalitet och effektivitet i omvårdnaden. För att 

möta detta krav behövs standardiserade elektroniska system för att förbättra dokumentation 

och omvårdnad.  

 

Sjuksköterskor från både distriktsvård och slutenvård berättar i den här studien om 

dokumentation som sker i efterhand eller inte alls dokumenteras i patientens journal 

överhuvudtaget. Vårdgivare som bedriver eller utför vård inom hälso- och sjukvården och är 

legitimerad är skyldig att dokumentera och föra journal. Journalen skall innehålla de 

uppgifter som behövs för en god och säker vård. Uppgifterna i journalen skall införas så snart 

som möjligt (SFS 2008:355). Det dokumenteras ordinationer på läkemedel för hand på 

papper såväl inom distriktsvård som inom slutenvård vilket sjuksköterskorna ansåg vara en 

risk. Sjuksköterskor inom slutenvård påpekade även att läkemedelsdistribuering efter 

handskrivna läkemedelslistor med otydlig handstil och oklara ordinationer som en stor 

säkerhetsrisk i sitt arbete med läkemedelshantering, där förväxling kunde ske. Enligt 

Socialstyrelsens rapporter om läkemedelshantering (Socialstyrelsen, 2008) framkommer att 

många brister finns vad gäller läkemedelshantering på olika verksamheter inom den slutna 

vården i Sverige.Det gäller både överdosering, förväxling av medicin, utebliven dos och 

felmedicinering samt otydliga ordinationer. De vanligaste ärendena vad gäller 
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läkemedelshantering är administrering av läkemedel. Mängden fel som begåtts i samband 

med hantering och överlämnade av läkemedel avspeglar vikten av en tydlig dokumentation. 

Mer kunskap och kompetens är viktigt för kvalitetssäker vård. En god kvalitet i 

läkemedelshanteringen är av central betydelse för patient säkerheten, och fel vid ordination 

och administrering av läkemedel kan medföra både allvarlig vårdskada och onödiga 

kostnader (Socialstyrelsen, 2008). 

 

När väl information om att patienten fanns i hemmet och vilka insatser som det förväntades 

av dem beskrev sjuksköterskor inom distriktsvård exempel på att överrapporteringen kunde 

fungera bra. Det borde vara ett absolut krav att sjuksköterskor inom distriktsvård blir 

kontaktade av sjuksköterskor inom slutenvård för att få information att patienten i behov av 

palliativ vård och som behöver sjuksköterskeinsatser i hemmet, har blivit utskriven från 

slutenvård. Sjuksköterskor inom slutenvård beskriver istället svårigheter med att veta vem de 

skulle kontakta för att kunna överrapportera. Även om mobiltelefoner och elektroniska 

meddelandefunktioner, via datajournalen och via överrapporteringsprogram via Internet 

fanns, så beskrev de svårigheter i att kunna nå rätt sjuksköterska inom distriktsvård. Det 

framkom i studien att sjuksköterskor från båda grupperna beskrev vilket tidskrävande arbete 

det kunde vara att försöka få kontakt trots alla dessa hjälpmedel som de beskrev fanns. De 

överrapporteringsfunktioner som sjuksköterskorna hade tillgång till kunde fungera på ett bra 

sätt förutsatt att de hade uppgifter om vem de skulle kontakta och hur den personen kunde 

nås. Att alla sjuksköterskor ansåg att det fanns ett behov av och ett ansvar att överrapportera 

patienter i behov av palliativ vård beskrevs. Satzinger, Courté-Wienecke, Wenng och Herkert 

(2005) har i sin studie från Tyskland undersökt hur de skall överbrygga de brister som finns i 

informationsöverföring mellan distriktsvård och slutenvård när patienter i behov av 

långtidsvård flyttas mellan hemmet och olika vårdinrättningar. I studien försökte de införa ett 

överflyttningsdokument för att förbättra informationsöverföring samt underlätta 

vårdplanering kring patienten. Här beskrev de att både patienter och personal var positiva till 

att fylla i ett sådant dokument och att personalen även såg ett behov av och fördelar med att 

fylla i ett sådant dokument. Sedan fann de ändå svårigheter och brister med ofullständiga och 

dåligt ifyllda överflyttningsdokument som vårdpersonalen ofta beskrev som tidskrävande 

(Satzinger m.fl. 2005). Att idag fylla i och hantera ytterligare information via papper som 

innebär dubbeldokumentation verkar inte vara en hållbar lösning.  
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Elektroniska patientjournaler kommer enligt Hutchinson, Matthews och Sharples (2007) att 

dokumentera patientinformation mer systematiskt och har potential att eliminera 

dubbelarbete, förlust eller oläslighet av pappersdokumentation. Det kan dock fortfarande 

kvarstå andra problem som till exempel olämplig utbyte av patientinformation. I sin tur måste  

sjuksköterskor se till att uppgifterna är tillgängliga endast av auktoriserade personer genom 

användning av de säkerhetsåtgärder som finns i deras organisations föreskrifter. Om 

elektroniska patientjournaler införs, måste sjuksköterskor bibehålla sina färdigheter i 

pappersdokumentation och samtidigt utveckla en ny förståelse för elektronisk registrering. 

Patienterna måste bli mer delaktig i vad som dokumenteras omkring deras vård och 

behandling. Detta kommer att förbättra kommunikationen och beslutsfattandet (Hutchinson 

m.fl. 2007). En enhetligt sammanhållen journalföring eller tillgång till varandras 

dokumentation efterlystes också av sjuksköterskorna i den här studien för att förbättra 

sekretess och dokumentation. Här beskrev sjuksköterskorna från såväl distriktsvård som 

slutenvård behov av en bärbar dator för dokumentation direkt hos patienten  ”bedside”. Att 

kunna koppla upp sig direkt i hemmet mot VAS-journalen skulle kunna minska såväl 

sekretessriskerna som många av dokumentationsbristerna. Genom att kunna dokumentera 

direkt försvinner behovet av handskrivna lappar och risken att inte alltid minnas i efterhand 

de insatser som gjorts hos patienten.  

 

Svårigheter med att dokumentera så att båda sjuksköterskegrupperna skulle få adekvata 

uppgifter utifrån sina behov framkom i denna studie. Sjuksköterskorna beskrev att behov 

fanns av att mötas och samtala för att få vetskap om varandras behov av information och 

förmedla den mellan varandra på ett adekvat sätt. Även svårighet att få tillgång till 

information beskrevs då dokumentationen inte var enhetlig eftersom två journalsystem 

användes. Hellesø, Sörensen och Lorensen (2005) visar behovet av att anpassa den 

information som sjuksköterskor utbyter, till varandras olika behov i vårdsituationerna. Vidare  

saknades det ett integrerat journalsystem mellan sjukhus och den hemsjukvård som bedrevs, 

vilket medföra komplex informationshantering. Dessa svårigheter minskade efter det att 

gemensam elektronisk omvårdnadsdokumentation införts (Hellesø m.fl. 2005). Gunhardsson, 

Svensson och Berterö (2008) beskriver svårigheter med att föra en enhetlig dokumentation 

bland sjuksköterskor inom palliativ vård. Det framkom svårigheter i att använda liknande 

nyckelord och begrepp. De beskrev även att det var vanligare att dokumentera medicinska 

åtgärder relaterade till patientens behov av smärtlindring än att dokumentera utförda 

omvårdnadshandlingar. 
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I studien framkom också att sjuksköterskor såg med tillförsikt fram emot det nystartande 

Palliativa rådgivningsteamet i Norrbottens läns landsting. Kanske kan Palliativa 

rådgivningsteamet undersöka möjligheten till ändrade behörighetsnivåer och utbilda 

sjuksköterskorna inom såväl distriktsvård som inom slutenvård om vilka vägar som finns för 

att göra dokumentationen i den elektroniska datajournalen mer tillgänglig. Detta kunde 

minska det tidskrävande dubbelarbetet som sjuksköterskorna beskriver i denna studie och 

kan använda tiden i den direkta omvårdnaden av patienter i behov av palliativ vård i stället. 

En gemensam journal skulle minska överrapporteringsbehovet som också ansågs 

tidskrävande av sjuksköterskorna I dag får vi nästan dagligen via tidningar, radio och tv 

information om allt mer pressade arbetssituationer inom vård och omsorg, när bemanningen 

är minimerad, så att något extra utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna finns det inte 

utrymme för. Arbetet med att dokumentera i dubbla dokumentationssystem beskrevs som 

tidskrävande och tog bort tid från den direkta omvårdnaden enligt sjuksköterskorna.I en 

studie av Worth (2008) framkommer det att den direkta patientvården står för femtio procent 

av sjuksköteskans arbetstid. Det framkommer även att mycket tid ägnas åt annat till exempel 

administration. 

 

Metoddiskussion 

Som författare är jag medveten om min förförståelse på grund av mitt tidigare arbete på 

palliativ slutenvårdsenhet med vård av patienter i behov av palliativ vård. Avsikten har 

varit att försöka hålla en så neutral attityd som möjligt under intervjuerna. Detta kan 

dock ha påverkat och styrt deltagarna genom mitt sätt att samtala, ställa frågor och 

sedan tolka materialet (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Samtidigt fanns en inblick i 

det område som studerats och en förförståelse om  de problem som kan finnas och det 

gjorde det möjligt att genomföra den här studien. På grund av att min tidigare 

arbetsplats var den palliativa slutenvårdsenheten, där informationsbrevet till 

enhetschefen lämnades ut, kunde det eventuellt vara före detta arbetskamrater som 

tackade ja till intervjun, vilket jag var medveten om. Därför ombad jag enhetschefen att 

dela ut informationsbreven till lämpliga deltagare så att jag inte skulle påverka vilka 

som deltog eller inte. Deltagare som jag tidigare haft som arbetskamrater accepterade 

att medverka i studien, vilket kan ha haft både en positiv och negativ inverkan. Negativ 

inverkan eftersom vi redan hade en relation till varandra så kan det vara svårare att fritt 

beskriva något. Men även en positiv påverkan då vi redan har en relation, blir själva 
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samtalet mindre spänt fastän inspelningen startade. Deltagarna deltog frivilligt i studien 

och valde sedan själva vad de ville berätta om under intervjun vare sig de var för mig 

kända eller okända personer. 

 

Det kom att krävas tid och eftertanke av de tilltänkta deltagarna i samband med intervjun. 

Brister som synliggörs i journalföring och dokumentation och som kan utgöra en 

patientsäkerhetsfråga, kan leda till att sjuksköterskor inom distriktsvård och sjuksköterskor 

inom palliativ slutenvård får dåligt samvete och en svårighet i att fortsätta arbeta med denna 

patientgrupp. Författaren var medveten om att känsliga uppgifter kunde komma fram under 

intervjuerna, som eventuellt kunde ge upphov till känsloreaktioner hos den som intervjuades. 

Det kan även vara en positiv upplevelse från deltagarens sida att bli intervjuad. Bara att 

någon är intresserad av individen och dennes erfarenhet kan ge en positiv upplevelse för den 

som intervjuas. Detta beskriver även Kvale (2006, s. 110).  

 

Det är också viktigt att beskriva analysprocessens alla steg så tydligt och noggrant som 

möjligt för att någon annan ska kunna upprepa studien (Graneheim & Lundman, 2004; 

Kvale, 2006 s. 110). För att göra forskningen överförbar är det viktigt att ge en klar och 

tydlig beskrivning av kontext, urval och karaktäristik av deltagare och hur insamlande av 

data och dataanalys gått tillväga (Graneheim & Lundman, 2004). Under hela analysarbetet 

gick författaren tillbaka flera gånger till orginaltexten, och studiens syfte fanns med under 

hela processen. För att uppnå trovärdighet finns enligt Graneheim och Lundman (2004) vissa 

hållpunkter. Det ena är val av fokus för studien, val av deltagare och i vilket sammanhang 

data insamlas. Det andra är hur väl valet av kategorier gjorts, så att inte viktig data 

utelämnats eller irrelevant data tagits med i resultatet. Ett sätt att undvika det är att söka 

överensstämmelse med andra forskare, experter eller deltagare. Detta har gjorts under 

seminarier med andra studenter och med handledare på plats under arbetet med studien. Min 

handledare har mycket stor erfarenhet av metoden och har kontinuerligt varit insatt i arbetet 

under studiens gång. En noggrann beskrivning av datainsamling, analys och metod har gjorts 

så att läsaren själv ska kunna följa författarens tankegång under studiens alla steg så att en 

klar bild av hur analysarbetet gjordes och kunna bedöma dess styrka och begränsningar. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det värdefullt om någon insatt i forskning granskar 

att kategorier överensstämmer med textens innehåll och kan bedöma om tolkningen är 

trovärdig. För att få ett större material kunde kanske ytterligare sjuksköterskor inom 

distriktsvård intervjuats och även sjuksköterskor från jourcentralen inkluderats samt även fler 
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palliativa slutenvårdsenheter, men då de flesta sjuksköterskor från båda grupperna beskrev 

liknande saker bedömdes materialet som mättat. Alla dessa aspekter beaktades i analysarbetet 

och i sammanställning av rapporten.  

 

Slutsats  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i dubbla 

dokumentationssystem vid palliativ vård med perspektiv från distriktsvård och slutenvård 

Samarbetet mellan sjuksköterskor inom distriktsvård och sjuksköterskor inom slutenvård är 

en viktig del för att få stöd och trygghet i alla åtgärder som krävs för att patienter i behov av 

palliativ vård skall få möjlighet att vistas i hemmet så länge de vill och orkar. Det krävs en 

tydlig dokumentation och en fungerande överrapportering i samband med överflyttning av 

patienter i behov av palliativ vård, så att den vård som bedrivs kan ske på ett så säkert och 

betryggande sätt som möjligt och med kontinuitet. Hur informationsöverföringen mellan 

distriktsvård och slutenvård, i VAS-journalen respektive i Hemmajournalen, fungerar har inte 

undersökts tidigare. Upplevelsen av att det finns ett fungerande system för dokumentation 

och överrapportering är viktigt. Det kan leda till ökad trygghet i arbetet när det finns vetskap 

om, att arbetet utförs på ett tillfredsställande och patientsäkert sätt. Den här studien påvisar 

behov av ökat samarbete mellan distriktsvården och slutenvården. Ett övergripande tema som 

framkom var bristande säkerhet. Behovet fanns av en förbättrad dokumentation då samtliga 

sjuksköterskor identifierade såväl brister i dokumentationen såväl som sekretessrisker. 

Förbättringar gällande läkemedelshantering uttrycktes av sjuksköterskorna inom slutenvård. 

Genom en ökad förståelse för varandras arbeten och tillgång till en gemensam enhetlig 

dokumentation som även kunde vara ett led i att förbättra överrapporteringen framkom. Att 

sätta fingret på dokumentation och överrapportering kan ge de sjuksköterskor som intervjuats 

större insikt i sitt arbete med patienter i behov av palliativ vård, om hur de kan förbättra 

dokumentation och överrapportering och välja att prioritera det i framtiden. Den kunskap 

studien genererar kan ligga till grund för gemensamma diskussioner och leda till 

utvecklandet av ett gemensamt dokument eller tillgång till varandras journalföring, för att 

underlätta informationsöverföring gällande patienter i behov av palliativ vård mellan olika 

vårdgivare. 
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     Bilaga 1  

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 
 
Förfrågan om genomförande av intervjustudie 
I dag används i Norrbottens läns landsting en ”Hemmajournal” som skall överbrygga 
informationen mellan distriktsvård och slutenvård vid omvårdnad av personer i behov av 
palliativ vård. Författaren skulle vilja få synpunkter och erfarenheter som sjuksköterskor har 
inom palliativ vård från att dokumentera i Hemmajournalen respektive den elektroniska 
VAS-journalen. Författaren ser gärna att få möjlighet att ställa frågor till 10 sjuksköterskor 
inom den palliativa verksamheten och få deras synpunkter och erfarenheter genom en 
intervju. Intervjun beräknas ta 30 minuter upp till en timme och önskas ske under deltagarnas 
arbetstid. 
 
Till detta behöver författaren ditt godkännande som enhetschef och även din hjälp med att 
välja ut lämpliga deltagare. För detta söks 5 sjuksköterskor från distriktsvården och 5 
sjuksköterskor från slutenvården. Inklusionskriterier är sjuksköterskor som arbetar med 
personer i behov av palliativ vård. Det krävs även att det finns erfarenheter i överrapportering 
mellan distriktsvård och slutenvård. Detta för att kunna delge sina upplevelser kring 
omvårdnadsjournalens betydelse för informationsöverföringen och ge synpunkter på de olika 
dokumentationssystemen. Därför är distriktssjuksköterskor samt sjuksköterskor som har 
arbetat kortare tid med denna patientgrupp än 2 år exkluderade.  
 
För att dessa sjuksköterskor kan vara personer kända av författaren vore det tacksamt om du 
kunde delade ut informationsbreven, för att få ett så frivilligt deltagande som möjligt.  
Resultatet av studien kommer att användas som underlag för en uppsats som presenteras på 
D-nivå vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, hösten 2010. 
Materialet finns därefter publicerat på Luleå universitetsbibliotek / LRC. Länk till 
biblioteket: http://epubl.ltu.se
 
Vid frågor om studien kontakta någon av nedanstående personer: 
 
Susanne Andersson, student,   Handledare: Professor Karin Axelsson 
Legitimerad sjuksköterska    Luleå tekniska universitet 
Specialistmottagningen, Piteå älvdals sjukhus  Institutionen för hälsovetenskap 
Mobil: 070-226 41 17,   E-post: Karin.Axelsson@ltu.se
Specialistmottagningen 0911-752 37  
E-post: susand-1@student.ltu.se
 
Författaren kommer att kontakta dig personligen inom den närmaste veckan för uppföljning.  
 
 

 

    

http://www.ltu.se/lib
http://epubl.ltu.se/
mailto:Karin.Axelsson@ltu.se
mailto:susand-1@student.ltu.se
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     Bilaga 2a  

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 
Förfrågan om deltagande i en intervjustudie 
I dag används i Norrbottens läns landsting en ”Hemmajournal” som skall överbrygga 
omvårdnadsinformationen mellan distriktsvården och slutenvården vid vård av personer i 
behov av palliativ vård. Författaren skulle vilja få ta del av dina erfarenheter och de 
synpunkter du har på att dokumentera i Hemmajournalen  respektive den elektroniska VAS-
journalen i ditt arbete med personer i behov av palliativ vård genom en intervju. Du har valts 
ut som eventuell deltagare då du inkluderas i studien eftersom du har erfarenhet av detta 
arbete. 
 
Om du bestämmer dig för att delta i studien kommer du och författaren att träffas för en 
intervju vid ett tillfälle under våren 2010. Intervjun beräknas ta 30 minuter upp till en timme 
och ske under din arbetstid. Du kommer att få svara på frågor utifrån ett på förhand utarbetat 
frågeformulär. Din intervju spelas in på band och kommer sedan att skrivas ner som en text. 
Allt material som samlas in förvaras inlåst och behandlas så att ingen obehörig kommer att 
kunna identifiera att det är du som deltar i studien. Endast författaren och handledaren har 
tillgång till materialet. Inga namn kommer heller att nämnas vid intervjun. Vid redovisning 
av resultatet, dels för övriga studenter men även när studien officiellt presenteras kommer 
alla uppgifter som kopplar samman dig med studien att vara borttagna eller ändrade. Efter 
studiens godkännande och den har blivit publicerad, kommer all data rörande studien att 
raderas och förstöras. Samtidigt är det viktigt att veta att du när som helst kan avbryta ditt 
deltagande utan att behöva förklara varför. Oavsett om du väljer att delta eller inte kommer 
det inte att påverka dig i ditt arbete.  
 
Resultatet av studien kommer att användas som underlag för en uppsats som presenteras på  
D-nivå vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för omvårdnad, hösten 2010. Materialet 
finns därefter publicerat på Luleå universitetsbibliotek / LRC. Länk till biblioteket: 
http://epubl.ltu.se
 
Har du frågor angående studien kontakta någon av nedanstående personer. 
 
Susanne Andersson, student,   Handledare: Professor Karin Axelsson 
Legitimerad sjuksköterska    Luleå tekniska universitet 
Specialistmottagningen, Piteå älvdals sjukhus  Institutionen för hälsovetenskap 
Mobil: 070-226 41 17,   E-post: Karin.Axelsson@ltu.se
Specialistmottagningen 0911-752 37  
E-post: susand-1@student.ltu.se
 
 
 
 

    

http://www.ltu.se/lib
http://epubl.ltu.se/
mailto:Karin.Axelsson@ltu.se
mailto:susand-1@student.ltu.se
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     Bilaga 2b  

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 

Svarsblankett 

Om du är intresserad och tackar ja till att delta, skriv under svarsblanketten och skicka in den 

med bifogat svarskuvert. 

 

  Ja tack, jag är villig att delta i studien  

  Jag vill bli kontaktad för mer information. 

 

Din signatur innebär att du har fått information om vad ett deltagande innebär och är villig att 

delta i studien, samt att du får kontaktas för att bestämma tid och plats för intervjun..  

 

 

Ort och datum  Namn 

 

________________________ ______________________________________

  

Telefonnummer: ________________________  

 

E-postadress:  ________________________ 

    

Du kan även lämna ditt medgivande via E-post om så önskas.  

Susanne Andersson E-post: susand-1@student.ltu.se   
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     Bilaga 3  

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 
 
Intervjuguide     
 
Syfte: 
Erfarenheter som sjuksköterskor har av att arbeta i VAS-journal och Hemmajournal vid vård 
av palliativa patienter – perspektiv från distriktsvård och slutenvård. Annan formulering av 
syfte än i uppsats s 8 
 
 
Intervjufrågor:  
Berätta om hur du dokumenterar i VAS och i Hemmajournalen när du skall dokumentera 
omvårdnad kring personer med behov av palliativ vård. 
- Vad dokumenterar du i VAS? 
- Vad dokumenterar du i Hemmajournalen? 
- Beskriv det som är bra. 
- Beskriv det som är mindre bra. 
 
Hur tänker du om att det du dokumenterar ska läsas av andra? 
- Hur får de tillgång till det du skriver? 
- Hur vet du vad andra har gjort i vården omkring patienten?  
- Var finns den informationen? 
 
Hur ser du på överrapporteringen av palliativa patienter mellan distriktsvården och 
slutenvården? 
- Beskriv det som är bra. 
- Berätta om svårigheter. 
 
Hur ser du på dubbeldokumenteringen idag i VAS-journalen relaterat till Hemmajournalen? 
- Synpunkter på risker med handskrivna dokument. 
- Synpunkter på ordinationer som idag dokumenteras i efterhand. 
- Har denna dokumentation betydelse för patientsäkerheten?  
 
Berätta hur du ser på användandet av bärbara datorer i ditt arbete. 
 
Bakgrundsinformation: 

- Ålder? 
- Hur många år har du arbetat med palliativa patienter? 
- Arbetar du inom distriktsvård eller på palliativ enhet inom slutenvården? 

 

    


