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_________________________________________________________________________ 

Bakgrund: I Sverige beräknas cirka 50 000 personer lida av svårläkta bensår. Antalet 

kommunsjuksköterskor har minskat de senaste åren. Det innebär att 

kommunsjuksköterskan numera ofta innehar funktionen som rådgivande konsult för 

omvårdnadspersonal och inte deltar i omvårdnadsarbetet. Dokumentationen sker utifrån 

andrahandsinformation från omvårdnadspersonal.  Syfte: Syftet med studien var att 

undersöka kommunsjuksköterskans omvårdnadsdokumentation om bensår hos patienter 

inom hemsjukvård. Metod: Journalgranskning valdes för att undersöka 

kommunsjuksköterskan omvårdnadsdokumentation om bensår hos patienter i hemsjukvård.  

Resultat: Resultatet presenteras i fem teman: kontaktorsak, hälso- och sjukdomshistoria, 

hudfunktioner alternativt hud/vävnad, åtgärd hud alternativ åtgärd/ordination hud/vävnad 

och sårjournal. Under dessa teman gjordes bedömning av dokumentationen som 

ofullständig, delvis fullständig och fullständig. Resultatet visar att kommunsjuksköterskan 

ofta dokumenterar i kronologisk ordning och inte utifrån omvårdnadsprocessen. Resultatet 

visade också att gammal dokumentation inte avslutades i journalen vilket medförde att det 

var svårt att följa ett vårdförlopp. Diskussion: Resultatet visade att dokumentationen i 

hemsjukvården brister på många sätt. Kommunsjuksköterskan arbetar som konsult och 

deltar inte i den dagliga omvårdnaden. Dokumentationen byggde därför på 

andrahandsinformation från omvårdnadspersonalen vilket resulterar i att dokumentationen 

om bensår blir bristfällig. Journalsystemet delar upp dokumentationen i olika sökord vilket 

medför att det blir svårt att följa omvårdnadsprocessen.
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_________________________________________________________________________  

Background: In Sweden, approximately 50 000 people suffers from slow-healing leg 

ulcers. The number of municipal registered nurses´ has decreased in recent years. The 

municipal registered nurses´ often hold function as an advisory consultant for the nursing 

staff and without participating in nursing care. This documentation is based on second-

hand information from the nursing staff. Purpose: The aim was to investigate how 

municipal registered nurse care documents about leg ulcers in patients in home care 

practice.  Method: An audit of patient journals was chosen to investigate how municipal 

registered nurse´ care documents about leg ulcers in patients in home care practice. 

Results: The results are presented in five themes: contact cause, health and medical 

history, skin functions alternatively skin / tissue, skin action alternatively action / 

prescription skin / tissue and Ulcer case record. Beneath these themes the assessment of 

documentation was into incomplete, partially complete and complete. The result shows 

that the municipal registered nurse often documents in chronological order and not 

applying to the nursing process. The results also showed that the old documentation was 

not completed in the journal, which meant that it was difficult to follow a course of 

treatment. Discussion: The result shows that documentation in home care failures in many 

ways. Municipal registered nurse works as a consultant and is not involved in daily care. 

The documentation is based on second-hand information from the nursing staff and 

resulting in the documentation of leg ulcers is poor. Patient journals documentation was 

divided into different keyword, which means that it was difficult to follow the nursing 

process. 
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INLEDNING 

I Sverige beräknas cirka 50 000 personer lida av svårläkta bensår. Efter 65 års ålder ökar 

risken för bensår markant. Sjuksköterskan har ett eget dokumentationsansvar som regleras 

av patientdatalagen (SFS, 2008). Dokumentation av bensår är av central betydelse för 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Lindholm, 2012) och är en viktig funktion för att skapa 

och upprätta kunskap om patienter med bensår (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk 

& Öhlén, 2010). 

 

Tidigare forskning visar att kommunsjuksköterskan delegerar omvårdnaden av bensår till 

omvårdnadspersonal. Det resulterar i att kommunsjuksköterskan inte själv ser bensåren 

utan får dokumentera andrahandsinformation om bensår från omvårdnadspersonal (Athlin, 

Idvall, Jernfält & Johansson, 2009). Kommunsjuksköterskan har idag fått rollen som 

rådgivande konsult och får därför förlita sig på omvårdnadspersonals bedömning om 

patientens bensår. Den förändrade rollen innebär att kommunsjuksköterskan upplever brist 

på kontroll då hon inte längre är med i det dagliga omvårdnadsarbetet (Karlsson, Sidenvall, 

Bergh & Ernsth-Bravell, 2012). Det är därför av vikt att på ett mer systematiskt sätt ta reda 

på hur kommunsjuksköterskans omvårdnadsdokumentation om bensår ser ut inom 

kommunal hemsjukvård. 

BAKGRUND 

Hemsjukvård 

Socialstyrelsens termbank definierar hemsjukvård som ”hälso- och sjukvård när den ges i 

patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är 

sammanhängande över tiden.” Åtgärder och insatser ska ha föregåtts av en vård- och 

omsorgsplanering (Socialstyrelsen, 2012). Hemsjukvård är en växande verksamhet på 

grund av att antalet vårdplatser i sluten vård har blivit färre, antalet platser i särskilda 

boendeformer har minskat och allt fler personer väljer att bo kvar hemma. Cirka 50 000 

personer får hälso- och sjukvårdsinsats genom hemsjukvård i Sverige idag, varav 87 

procent över 65 år. De flesta är kvinnor (Socialstyrelsen, 2008).  Majoriteten av de som 

beviljas insatser från hemsjukvård är äldre personer men det finns ingen åldersgräns 

(Drevenhorn, 2010).  

 

Landstinget är huvudman för hälso- och sjukvården men behöver inte själva utföra den.  

(Lindencrona, 2003).  I en tredjedel av landstingen är det landstingen själva, via 

primärvården, som har ansvaret för hemsjukvård. Primärvården är den vårdnivå som ska 

tillgodose befolkningens basala behov av hälso- och sjukvård. Primärvård inkluderar 

öppenvårdsmottagningar i form av vårdcentraler/husläkarmottagningar/hälsocentraler; den 

hemsjukvård som bedrivs i landstingen samt den kommunala hälso- och 

sjukvården/hemsjukvården. I vissa landsting utför privata aktörer hemsjukvård men i 

flertalet landsting är det kommunen som är ansvarig för hemsjukvården (Socialstyrelsen, 

2008).   

 

Idag ansvarar cirka två tredjedelar av landets kommuner för hemsjukvård (Swenurse, 

2012) och i Västra Götaland har samtliga kommuner tagit över hemsjukvården 

(Socialstyrelsen, 2008).  Följden av detta avtal blir att kommunen, och inte landstinget, bär 
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ansvaret för den hemsjukvård som omfattas av avtalet. Dessa kommuner har ansvar både 

för hemsjukvård och hemtjänst (Josefsson, 2009). Enligt socialstyrelsens termbank är 

hemtjänst ”bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller 

liknande” Hemtjänst är en individuellt behovsprövad insats som ges med stöd av 

socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2012). Vanligtvis erhåller patienten både hemsjukvård 

och hemtjänst samtidigt. Enligt socialstyrelsens termbank är en patient ”en person som 

erhåller eller är registrerad att erhålla hälso- och sjukvård” (Socialstyrelsen, 2012). Vård i 

hemmet kan vara till exempel matdistribution, hjälp att komma upp ur sängen eller 

högspecialiserad hälso- och sjukvård (Lindencrona, 2003). 

 

I och med Ädelreformen (1992) ökade kraven på olika hälso- och sjukvårdsinsatser i 

hemsjukvård genom att allt fler svårt sjuka bedöms vara utskrivningsklara från sluten vård. 

Det har skett en utveckling av alltmer avancerad hälso- och sjukvård i den enskildes hem 

(Socialstyrelsen, 2008). Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster har integrerats 

i den kommunala organisationen medan läkare fortfarande har landstinget som huvudman 

(Kihlgren, Engström & Johansson 2010). 

Kommunsjuksköterskans roll i hemsjukvård  

Sjuksköterskan har tre huvudsakliga arbetsområden: (i) omvårdnadens teori och praktik, 

(ii) forskning, utveckling och utbildning samt (iii) ledarskap. Sjuksköterskans arbete ska 

oavsett verksamhetsområde och vårdform präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga 

på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras i enlighet med gällande författningar 

(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan tillhör den yrkesgrupp inom kommunal hälso- och 

sjukvård som har en yrkeslegitimation i omvårdnad utformad av Socialstyrelsen (SFS, 

1998). Det innebär att sjuksköterskan har ansvar för att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande enligt ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 

2002). 

Kommunsjuksköterskan ska dokumentera, handleda, utbilda, ansvara för att bedöma, 

besluta om insatser, sätta mål, planera, utföra, delegera samt leda insatser. Sjuksköterskan 

ska också samverka med patienter, närstående, omvårdnadspersonal (vilka innefattar 

undersköterskor, vårdarinnor, vårdare och vårdbiträden), läkare, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter, biståndsbedömare och enhetschefer (Drevenhorn, 2010). Detta innebär att 

kommunsjuksköterskan har en nyckelroll i hemsjukvård genom att utöva och förbättra 

omvårdnad tillsammans med övriga yrkeskategorier (Josefsson, 2009). 

Kommunsjuksköterskan kan delegera vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter till 

omvårdnadspersonal om det är förenligt med god och säker vård. Med delegering avses att 

någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som är formellt kompetent för en 

medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell 

kompetens för uppgiften. Formell kompetens innebär legitimation för yrket eller godkänd 

högskoleutbildning som leder till yrkesexamen enligt särskild examensbeskrivning. 

Uppgiftsmottagaren ska vara reellt kompetent för den aktuella uppgiften. 

Omvårdnadspersonalen ska genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom 

fortbildning visat sig ha reell kompetens för den uppgift som delegeras. Medicinska 

arbetsuppgifter är åtgärder som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal med formell 

kompetens i direkt eller indirekt förhållande till patienter i samband med undersökning, 
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diagnostik, vård eller behandling samt förebyggande av sjukdomar och skador (SOSFS, 

1997). 

Kommunsjuksköterskan utför vissa bensårsomläggningar men de flesta bensår sköts av 

omvårdnadspersonal med delegering från kommunsjuksköterskan. Ansvar och uppföljning 

av bensårsomläggningar görs av kommunsjuksköterskan i samarbete med behandlande 

läkare på vårdcentralen/bensårsmottagningen (Bensårsprogam, 2006).  

Enligt Elovsson och Boström (2011) ansvarar kommunsjuksköterskan ofta för ett stort 

antal patienter. När antalet kommunsjuksköterskor är för få hinner de inte delta i det 

dagliga omvårdnadsarbetet. De tvingas då delegera allt fler hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

Antalet delegeringar per kommunsjuksköterska strider i många kommuner mot 

Socialstyrelsens delegeringsföreskrift (Swenurse, 2012).  

Ädelreformen har påverkat kommunsjuksköterskans yrkesroll (Fagerberg & Tunedal, 

2001). Många kommunsjuksköterskor är idag osäkra på sin roll i organisationen. Ibland är 

de en i arbetsgruppen och ibland arbetar de som konsult. Det medför svårigheter då 

kommunsjuksköterskan ska leda det patientnära arbetet (Josefsson & Hansson, 2011). 

Karlsson, Sidenvall, Bergh & Ernsth-Bravell (2012) kom i sin studie fram till att 

kommunsjuksköterskans roll har förändrats från klinisk praktiker till rådgivande konsult åt 

framförallt omvårdnadspersonal. Det innebär att kommunsjuksköterskan arbetar på avstånd 

ifrån patienten och ofta får förlita sig på den bedömning omvårdnadspersonal gör om 

patienten. Den förändrade rollen innebär att kommunsjuksköterskan upplever brist på 

kontroll då de inte längre är med i det dagliga omvårdnadsarbetet. Kommunsjuksköterskan 

vill inte låta omvårdnadspersonal göra alla bedömningarna av patienterna utan de anser sig 

ha ett eget ansvar och det är av vikt att vara närvarande (Karlsson et. al., 2012).   

Att allt fler kommunsjuksköterskor arbetar som konsulter får konsekvenser för vården då 

kommunsjuksköterskan har utbildning och klinisk blick för omvårdnadsåtgärder som är 

nödvändiga för en säker vård och omsorg (Josefsson, 2009). Kommunsjuksköterskan har 

också ett övergripande kvalitetsansvar avseende de hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs 

(Dahlberg & Segersten, 2010).   

Bensår 

Bensår definieras som ett sår nedanför knänivå som inte läker inom sex veckor.  

Definitionen inkluderar alla typer av sår. Bensår är inte en sjukdom utan ett symtom som 

kan vara orsakat av olika grundsjukdomar. Inte sällan rör det sig om sår där flera orsaker 

samverkar. För att ge rätt behandling av bensår krävs att sårtypen identifieras (Abbade & 

Lastória, 2004).  

Bensår kan uppkomma på grund av venös eller arteriell insufficiens eller en blandning av 

båda (Lindencrona, 2003). Cirkulationsrubbningar är de vanligaste orsakerna till bensår 

men det kan även finnas andra orsaker, till exempel malignitet, neuropati eller vaskulit. 

Patienter med blandsår har störningar i både den venösa och arteriella cirkulationen vilket 

komplicerar behandlingen (Balaz-Schale & Nordin, 2001).  

Venösa bensår sitter oftast runt fotknölarna och är oregelbundna till formen. 

Kompressionslindning är den viktigaste behandlingen och kompletteras gärna med 
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högläge. När bensåret är läkt kan patienten övergå till att använda kompressionsstrumpor 

för att stimulera den venösa cirkulationen och för att förebygga uppkomst av ödem. Vid 

venösa bensår är det inte ovanligt med eksem. 

Arteriella bensår sitter ofta på fotryggen, tår, häl, fotsula och ibland på underbenet.  

Sårkanterna är jämna och markerade till formen. Såren kan vara djupa och smärtsamma.  

De uppkommer på grund av försämrad arteriell cirkulation orsakade av 

förträngning/åderförkalkning, så kallad ateroskleros. Ateroskleros kan bland annat orsakas 

av rökning, höga blodfetter, högt blodtryck och diabetes. Behandlingen går ut på att 

komma till rätta med bakomliggande orsaker (Lindencrona, 2003). 

Omvårdnad av bensår 

Läkning av bensår påverkas av korrekt diagnos, ödemkontroll, sårbehandling, 

näringstillförsel, patientens engagemang och smärtlindring. 40-50 procent av alla venösa 

bensår beräknas läka inom en 12-veckorsperiod.  Vid omläggning av bensår ska händer 

och underarmar desinficeras och handskar och skyddsförkläde användas. Omvårdnaden 

sker antiseptiskt. Det material som används är individuellt för den enskilde patienten. Efter 

avslutad omläggning är det viktigt att omedelbart ta hand om smutsigt 

omläggningsmaterial och desinficera händerna (Lindholm, 2012). 

För primärvård, kommuner och landsting i Skaraborg har ett vårdprogram för 

bensårsbehandling utvecklats.  I vårdprogrammet beskrivs att 95 procent av patienterna 

med bensår behandlas via kommunsjuksköterskan och en stor del av omläggningarna 

utförs av omvårdnadspersonal. Tidigare var det ovanligt att bensår diagnostiserades. 

Behandlingen fokuserade på lokal sårbehandling och diagnostik av bakomliggande orsaker 

till bensåren blev eftersatt. Bristande sårläkning eller frekventa återfall var vanliga. Stora 

förändringar har dock skett sedan ett strukturerat organiserat arbetssättet infördes i 

Skaraborg vilket lett till en betydande reduktion av antalet patienter med svårläkta bensår 

(Bensårsprogram, 2006). 

Enligt Friman, Klang och Ebbeskog (2010) bör patienter med sår alltid ha en diagnos av 

läkare. Författarna menar dock att 40 procent av alla sår inte är medicinskt diagnostiserade. 

Sjuksköterskan gör egna bedömningar hur sårvård ska utföras. Riktlinjer för hur 

såromläggning ska utföras saknas ofta. Sjuksköterskan på vårdcentral anser att sårvård är 

deras ansvar. De betonar sitt ansvar för dokumentation och upprättande av vårdplaner 

(Friman et. al., 2010). Athlin, Idvall, Jernfält och Johansson (2009) menar att 

kommunikation mellan olika vårdgivare är viktig för att förhindra att sår uppkommer, och 

betonar vikten av multiprofessionell vård (Athlin et. al., 2009). 

Sjuksköterskan som arbetar på vårdcentral och i hemsjukvård känner sig trygga i att göra 

självständiga bedömningar i sårbehandling. Behandlingsplaner och regelbundna rapporter 

är viktiga för samarbetet med andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. 

Omvårdnadspersonal är viktiga i hemsjukvård men det övergripande ansvaret ska vila på 

sjuksköterskan. Att upprätta en vårdplan är särskilt viktigt när arbetsuppgifterna ska 

delegeras till omvårdnadspersonal (Friman, Klang & Ebbeskog, 2011). 
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Dokumentation av bensår 

Sjuksköterskan är enligt lag skyldig att föra patientjournal. Patientjournal ska föras för 

varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter. Syftet med att föra en 

patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten (SFS, 2008). 

Sjuksköterskan ska dokumentera bensårsomläggning utifrån omvårdnadsprocessen, det vill 

säga omvårdnadsanamnes, omvårdnadsstatus, omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsresultat och 

omvårdnadsepikris (Josefsson, 2009). Omvårdnadsanamnes är bakgrundsinformation om 

patienten och omvårdnadsstatus patientens aktuella omvårdnadsbehov. Bedömning av 

patienten skrivs in under anamnes och status och ger sjuksköterskan en helhetsbild av 

patienten (Björvell, 2011).  

1991 började sjuksköterskor att använda VIPS-modellen (välbefinnande, integritet, 

prevention och säkerhet) som är ett redskap för att strukturera information om patienten 

(Björvell, 2011). Sedan några år har flertalet kommuner gått över från VIPS-modellen  till 

ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).  Det 

övergripande målet med ICF är att erbjuda ett samlat och standardiserat språk och en 

struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. ICF är uppdelat i (i) 

kroppsfunktioner och kroppsstrukturer (ii) aktiviteter och delaktighet samt (iii) 

omgivningsfaktorer. ICF erbjuder en möjlighet att beskriva en profil av personers 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa inom flera domäner. ICF är en klassifikation 

som har utformats för att kunna användas för flera skilda syften inom olika yrkesområden 

och samhällssektorer. ICF:s olika syften kan sammanfattas på följande sätt (i) att ge en 

vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, deras 

konsekvenser och bestämningsfaktorer (ii) att skapa ett gemensamt språk för att beskriva 

hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikation mellan olika 

användare såsom hälso- och sjukvårdspersonal, forskare, politiker och allmänhet inklusive 

människor med funktionshinder (iii) att möjliggöra jämförelser av data mellan länder, 

mellan olika delar av hälso- och sjukvården, service- och tjänsteverksamheter samt över 

tid, samt (iv) att skapa ett systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem 

(Socialstyrelsen, 2003). Enligt Björvell (2011) är beslutet att ersätta VIPS med ICF ett 

oreflekterat beslut av kommunerna. Orsaken till beslutet om byte av 

dokumentationssystem är att alla professioner ska kunna använda sig av samma rubrikord 

men konsekvenser blir att omvårdnadrelaterade funktioner spjälkas upp under olika 

rubriker (Björvell, 2011).  

Chaves, Grypdonck och Defloor (2009) har undersökt dokumentation när det gäller 

trycksårsprevention och fann att dokumentation är ett viktigt instrument för att förebygga 

trycksår och stödja evidensbaserad praxis. När evidensbaserade trycksårsjournaler används 

korrekt resulterar det i positiva behandlingsresultat och därmed minskat antal trycksår.  

Trots att det finns nationella riktlinjer för hur dokumentation ska utföras följs dessa inte när 

det gäller riskbedömningar och förebyggande åtgärder för trycksår (Chaves et al,. 2009). 

I en studie av Gjevjon och Hellerö (2010) har framkommit att kommunsjuksköterskan i 

hemsjukvård inte dokumenterar utifrån omvårdnadsprocessen utan i stället utifrån 

kronologisk ordning. Dokumentationen blir ofullständig när den bedöms enligt stegen i 

omvårdnadsprocessen och risken är att det blir en begränsning för kvaliteten i 

omvårdnadsdokumentation (Gjevjon & Hellerö, 2010). 
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Fäldt, Hansson, Emilsson och Sandén (2009) har kommit fram till att uppgifter som ska 

ligga till grund för vård och behandling inte är dokumenterade eller är av bristfällig 

kvalitet. Brister i dokumentation kan leda till att allvarliga tillstånd inte upptäcks och 

behandlas. Omvårdnadsplaner är sällan dokumenterade och det medför svårigheter för 

sjuksköterskan att följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder. Bristande 

omvårdnadsdokumentation kan påverka omvårdnaden negativt. Möjlighet att följa ett 

förlopp eller genomföra rätt behandling försvåras på grund av bristande 

omvårdnadsdokumentation (Fäldt et al,. 2009). 

Dokumentation är viktigt i informationsöverföringen till sjuksköterskekollegor och till 

omvårdnadspersonal. Dokumentation är ett redskap för att leda och säkerställa vården 

(Drevenhorn, 2010). Elovsson & Boström (2011) kom i sin studie fram till att 

kommunsjuksköterskor upplever det positivt om alla yrkeskategorier har tillgång till 

samma datoriserade dokumentationsprogram. Det underlättar kommunikationen mellan 

olika personalkategorier och gör att patientens behov synliggörs (Elovsson & Boström, 

2011). Omvårdnadspersonal och kommunsjuksköterska styrs av både socialtjänstlagen och 

hälso- och sjukvårdslagen (Swenurse, 2012). Josefsson (2011) menar att i kommunen 

skriver personalkategorier i olika journaler om samma patient och det medför att 

dokumentationen inte blir tillgänglig för all personal. 

Dokumentationen ses som en viktig men problematisk arbetsuppgift för 

kommunsjuksköterskan. Omvårdnadspersonal skriver dagliga noteringar i pappersjournal 

och kommunsjuksköterskan får därför dokumentera andrahandsinformation i den 

datoriserade patientjournalen. Dokumentationen blir osäker och ineffektiv (Karlsson, 

Sidenvall, Bergh & Ernsth-Bravell, 2012). 

Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt 

Joyce Travelbee var verksam under 1960-talet och det var då hennes omvårdnadsteori 

växte fram. På 1960-talet låg mycket fokus på humanismen och relationen mellan patient 

och vårdare. Det kom att påverka Travelbees teori.  Teorin är en interaktionsteori. Det 

innebär att teorin utgår från samspelet mellan sjuksköterska och patient som grund för 

omvårdnaden. Alla människor ska ses likvärdiga och varje patient ska ses som en 

människa och inte som något ”sjukt”. När sjuksköterska och patient möts påverkar de 

varandra, ett samspel sker. Sjuksköterskan accepterar inte det aktuella tillståndet om det 

innebär lidande, smärta, dålig hygien eller sjukdom (Kirkevold, 2000).  

Enligt Travelbee är sjuksköterskan ansvarig för att hjälpa patienten att finna mening vid 

sjukdom eller lidande. Travelbee förespråkar vikten av prevention av sjukdom och lidande 

och vikten av att kunna hantera sjukdom och lidande, såväl på individ-, grupp- och 

samhällsnivå. Travelbee menar att det viktigaste syftet med omvårdnad är att etablera 

mellanmänskliga relationer. Denna relation består av erfarenheter mellan en sjuksköterska 

och en individ som är i behov av sjuksköterskans tjänster. Planerande av omvårdnadsarbete 

beskrivs på liknande sätt som dagens omvårdnadsprocess. Att se omvårdnad som en 

process gör att sjuksköterskan ser varje omvårdnadssituation som unik och varje individ 

som unik.  

Den omvårdnadsteoretiska anknytningen till Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga 

aspekter i omvårdnaden är tillämpbar för att Travelbee hävdar att grunden för all 

omvårdnad är relationen mellan sjuksköterska och patient. Denna relation försvåras på 
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grund av att kommunsjuksköterskan har en konsultativ roll och att omvårdnadsarbete ofta 

sker långt ifrån patienterna. Det är sjuksköterskans roll att hjälpa patienten att finna mening 

vid sjukdom eller lidande och även det kan försvåras genom att kommunsjuksköterskan har 

lite patientkontakt. Travelbee beskriver omvårdnadsarbetet på liknande sätt som vi idag 

beskriver omvårdnadsprocessen. Det är i dokumentationen av största vikt att 

kommunsjuksköterskan dokumenterar utifrån omvårdnadsprocessen för att det ska gå att se 

en röd tråd i omvårdnaden av patienten. Det är också av vikt att sjuksköterskan arbetar 

förebyggande och det försvåras då kommunsjuksköterskan arbetar långt ifrån patienten 

(Kirkevold, 2000).  

PROBLEMFORMULERING 

Enligt Socialstyrelsens termbank definieras hemsjukvård som ” Hälso- och sjukvård när 

den ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna 

är sammanhängande över tiden”. Landstinget är huvudman för hälso- och sjukvården. I 

hälften av Sveriges kommuner har dock landstinget överlåtit ansvaret av hemsjukvård till 

kommunen. Kommunsjuksköterskan tillhör den yrkesgrupp inom kommunal hälso- och 

sjukvård som har yrkeslegitimation i omvårdnad och har därför ansvaret för hur den utförs.  

 

Antalet kommunsjuksköterskor har minskat de senaste åren. Det innebär att 

kommunsjuksköterskan numera ofta innehar funktionen som rådgivande konsult för 

omvårdnadspersonal. Kommunsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för 

behandling av bensår men det är omvårdnadspersonal som utför bensårsomläggningar. 

Dokumentationen sker därför ofta utifrån andrahandsinformation från 

omvårdnadspersonal. Dokumentation är ett viktigt redskap för att leda och säkerställa vård 

och informationsöverföring till kollegor och omvårdnadspersonal. Brister i dokumentation 

kan leda till att bensår inte upptäcks och behandlas på rätt sätt. Kommunsjuksköterskan är 

enligt lag skyldig att föra patientjournal och ska dokumentera bensårsomläggningar utifrån 

omvårdnadsprocessen. Dokumentation i patientjournal sker ofta i kronologisk ordning 

snarare än utifrån omvårdnadsprocessen vilket medför att dokumentationen riskerar att bli 

ofullständig. Eftersom dokumentationen är ett viktigt instrument i behandlingen av bensår 

är det angeläget att undersöka hur kommunsjuksköterskans omvårdnadsdokumentation om 

bensår ser ut i hemsjukvård. 

SYFTE 

 
Syftet med studien var att undersöka kommunsjuksköterskans omvårdnadsdokumentation 

om bensår hos patienter inom hemsjukvård. 

METOD 

Journalgranskning valdes som metod eftersom författarna ville undersöka hur 

kommunsjuksköterskan omvårdnadsdokumentation om bensår hos patienter i hemsjukvård 
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såg ut. Studien var en retrospektiv journalgranskning med kvalitativ metod med 

kvantitativa inslag. 

Författarna använde sig av befintliga patientjournaler som existerade både innan och efter 

studien påbörjades. Studien är empirisk. Med det menas att forskningens objekt utgörs av 

verkligheten (Polit & Beck, 2012).  

Urval  

För studien användes patientjournaler från två kommuner i västra Sverige. 

Inklusionskriterier var patienter som varit inskrivna i hemsjukvård i någon av dessa 

kommuner under tiden oktober till december 2012. Tjugofyra kommunsjuksköterskor med 

omvårdnadsansvar för ett hemsjukvårdsområde i respektive kommun tillfrågades om hur 

många patienter med bensår som var inskrivna i kommunens hemsjukvård. Dokumentation 

om patienterna med bensår skulle ha förekommit under tiden oktober till december 2012. 

Totalt inkluderades 23 patientjournaler med bensår i studien.                                                                                                                     

Datainsamling 

Författarna bad de omvårdnadsansvariga sjuksköterskorna om personnummer på de 

inskrivna patienterna med bensår. Personnumren skickades därefter till en sjuksköterska 

med administrativ tjänst i respektive kommun för att de skulle avidentifiera 

journalhandlingarna. Personnumren skickades via en sekretesskyddad meddelandefunktion 

i journalsystemet. Författarna hade informerat respektive sjuksköterska om studiens syfte 

via mail och telefon. Sjuksköterskorna ombads att ta ut aktuell datoriserad patientjournal. 

Sjuksköterskorna avidentifierade journalhandlingarna genom att ta bort namn och 

personnummer och överlämnade journalerna i ett worddokument till författarna. Detta 

dokument har använts som datamaterial för studien. Samtliga 23 journalhandlingar ingick i 

studien.  

Dataanalys 

Kvalitativ analys enligt Dahlberg (1997) valdes för att analysera och bearbeta det 

textbaserade datamaterialet i studien. Bearbetning av insamlad data, i detta fall 

journalhandlingar, analyserades i faser och strukturerades. Bearbetningen utmynnade i en 

resultatbeskrivning. 

I första fasen, den bekantgörande fasen, lästes de utskrivna journalhandlingarna upprepade 

gånger av författarna var för sig för att få en överblick av innehållet. Vid bearbetningen av 

data genomfördes analysen enligt en struktur i olika faser.  

I den andra, den analyserande fasen, blev journalhandlingarna alltmer bekanta och olika 

delar framträdde. Författarna fann att vissa delar av journalhandlingarna inte var relevanta 

eftersom de inte gav svar på studiens syfte. De togs inte med i den fortsatta analysen. 

Journalhandlingarna lästes åter och uppmärksamheten riktades mot kvalitativa likheter och 

skillnader i journalhandlingarna. När journalhandlingarna hade gåtts igenom och skillnader 

och likheter hade markerats lästes de åter och texter med liknande innehåll slogs samman. 

All meningsbärande text med liknande innehåll eller som beskrev liknande innebörder 
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märktes ut i texterna med olika färger. Texten användes som citat för att förtydliga 

resultatet. 

I den tredje delen, den beskrivande fasen, återgick författarna till att läsa 

journalhandlingarna som en helhet och resultatet sammanställdes under fem teman: 

kontaktorsak, hälso- och sjukdomshistoria, hud funktioner alternativt hud/vävnad, åtgärd 

hudfunktioner alternativt åtgärd/ordination hud vävnad samt sårjournal.  

En utifrån studiens syfte omarbetad journalgranskningsmall från PUNK handboken 

(Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet) användes (Bilaga 1) för att dela in 

resultatets tema i tre olika bedömningskriterier (Punkhandboken, 2012). 

Bedömningskriterierna grundades på dokumentationen under varje tema. Dessa var 

ofullständig, delvis fullständig och fullständig. Slutligen gjordes en kvantitativ beräkning i 

form av beskrivande statistik illustrerad i form av cirkeldiagram för att förstärka resultatet.  

Etiska aspekter 

Innan en studie påbörjas ska värdet av den kunskap som produceras övervägas. Studien ska 

ha goda effekter och bidra till en bättre situation för de som deltar (Kvale & Brinkman, 

2009). Forskaren har yttersta ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och 

moraliskt acceptabel. Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den kan 

utföras med respekt för människovärdet och att mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter alltid ska beaktas vid etikprövning (Codex, 2012). Ett etiskt krav är att material 

som har samlats in för vetenskapliga ändamål endast får användas för detta ändamål och 

inte användas som undervisningsmaterial eller för kommersiella ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

Då studien utgår från journalhandlingar kunde inget patientsamtycke inhämtas. Därför 

skickade författarna en förfrågan till regionala etikprövningsnämnden i Göteborg med 

förfrågan om det krävdes en etisk prövning inför studien. Enligt etikprövningsnämnden är 

studentarbeten enligt 2§ i etikprövningslagen, i lydelsen från den 1 juni 2008, inte att 

betraktas som forskning i lagens mening och behöver inte genomgå prövning hos 

etikprövningsnämnd. Däremot ska alltid en etisk granskning utföras och ansvaret för att 

sådan sker ligger hos verksamhetschef.   

En skriftlig förfrågan skickades till ansvarig verksamhetschef för hälso- och sjukvård och 

medicinskt ansvarig sjuksköterska i respektive kommun där syftet med studien förklarades. 

Muntligt och skriftligt samtyckte inhämtades från verksamhetschef för hälso- och sjukvård 

och medicinskt ansvarig sjuksköterska i respektive kommun till att föreliggande studie fick 

genomföras (Bilaga 2). Patientjournalerna avidentifierades genom att sjuksköterskor med 

administrativ tjänst tog bort namn och personnummer innan granskningen genomfördes för 

att författarna inte skulle kunna identifiera patienter eller den kommunsjuksköterska som 

journalfört handlingarna. Under bearbetningsfasen har datamaterialet förvarats inlåst i 

dokumentskåp på en av författarnas arbetsplats. Nyckeln till detta skåp har förvarats i ett 

kodskåp som endast sjuksköterskor som arbetar i en av kommunerna haft tillgång till. När 

bearbetning av datamaterialet är genomförd kommer det att förstöras eftersom 

datamaterialet inte behöver sparas utan kan sökas fram i datajournalen. 
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RESULTAT 

Studiens resultat presenteras i fem teman: 

 Kontaktorsak 

 Hälso- och sjukdomshistoria 

 Hudfunktioner alternativt hud/vävnad  

 Åtgärd hud alternativt åtgärd/ordination hud/vävnad  

  Sårjournal.  

Under dessa teman har bedömningarna ofullständig, delvis fullständig och fullständig 

gjorts. Ingresstexten till varje tema är hämtad från ICF. 

Resultatet presenteras i löpande text och med kvantitativa inslag i form av diagram som i 

procent visar hur journalhandlingarna bedömdes.  För att illustrera de beskrivningar som 

gjordes i resultatet har citat från journalhandlingarna använts. Samtliga citat är tagna ur de 

granskade journalhandlingarna och skrivna av kommunsjuksköterskor. 

Kontaktorsak 

Under kontaktorsak dokumenteras orsaken till vårdkontakten, till exempel hjälp med 

bensårsomläggning, som patienten eller företrädare för patienten anger. Alternativt är att 

dokumentera att det inkommit en vårdbegäran om hälso- och sjukvård från sjukhus, 

primärvård eller patient/anhörig. Här redogörs för vem som tagit kontakten med 

kommunsjuksköterskan. 

Ofullständig 

Då dokumentation saknades om att patienten behövde hjälp med bensårsomläggning under 

temat kontaktorsak bedömdes dokumentationen som ofullständig. 

I 13 av de granskade journalerna bedömdes dokumentationen som ofullständig. I tre 

journaler framkom det att patienten behövde hjälp med stödstrumpor men ingen 

bakomliggande orsak och därför bedömdes dokumentationen som ofullständig. I nio 

journaler som bedömdes som ofullständiga fanns inget dokumenterat om att patienten 

behövde hjälp med bensåromläggning. En av de granskade journalerna innehöll ingen 

dokumentation under temat kontaktorsak. 

Delvis fullständig 

För att få bedömning delvis fullständig i dokumentation under temat kontaktorsak var det 

dokumenterat att patienten behövde hjälp med bensårsomläggning men inte vem som 

initierat vårdkontakten. 

Sex av de granskade journalerna bedömdes som delvis fullständiga. 

Kommunsjuksköterskan hade dokumenterat att patienten behövde hjälp med 

såromläggning men inte vem som initierat vårdkontakten. I två av dessa journaler framkom 
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att det var bensårsomläggning patienten behövde hjälp med ”Behöver hjälp med 

omläggningar på höger fot och hjälp med insulingivning 2 ggr/dag (SSK)”. 

 I övriga journaler framkom det inte att patienten behövde hjälp med bensårsomläggning 

utan endast att patienten behövde hjälp med såromläggning/omläggning ”Apodos, hjälp 

med omläggningar (SSK)”. 

Fullständig 

För bedömning fullständig i dokumentationen under temat kontaktorsak hade 

kommunsjuksköterskan dokumenterat att patienten behövde hjälp med bensåromläggning 

samt vem som initierat vårdkontakten. I fyra av de granskade journalerna bedömdes 

dokumentationen som fullständig. I dessa journaler var vårdkontakten initierad av sjukhus 

eller vårdcentral. 

SSK X vårdcentral ringer och patienten vill ha hjälp från kommunens SSK med 

såroml av bensår. Pratat med assistenten hos patienten och vi bestämmer att de går 

till vårdcentralen denna vecka och får såret oml samt en sårjournal hur vi ska göra 

oml. måndag 13/8 kommer SSK och ser vad pat vill ha hjälp med (SSK). 

 

Hälso- och sjukdomshistoria 

Under hälso- och sjukdomshistoria ska aktuell diagnos, till exempel bensår, med 

hänvisning till referens dokumenteras. Även tidigare diagnoser dokumenteras och dessa 

skrivs i kronologisk ordning med senaste episod överst. 

Ofullständig 

När det saknades dokumentation om bensår under temat hälso- och sjukdomshistoria 

bedömdes dokumentationen som ofullständig. I 15 av de granskade journalerna bedömdes 

dokumentationen som ofullständig. Två av de granskade journalerna saknade helt 

dokumentation under detta tema. 
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Delvis fullständig 

För bedömningen delvis fullständig i dokumentation under temat hälso- och 

sjukdomshistoria fanns det dokumenterat att patienten hade bensår men inget om 

bakomliggande orsak. 

I fem av de granskade journalerna bedömdes dokumentationen som delvis fullständig.  I 

två av de granskade journalerna fanns det dokumenterat att patienten hade bensår men det 

var otydligt dokumenterat och svårt att utläsa patientens diagnoser. 

Inneliggande X avd X 15-29/2. Scannad Läkar/ssk epikris. Inläggning av stent i vä 

ben. Diagnoser; Hypertoni, diabetes, coronar by-pass-03, hjärtinfarkt-94,op 

fraktur hö fot.Insatt på smärtstillande p.g.a värk i ben. Insatt på antibiotika p.g.a 

osteit dig I vä sida under ca 6 veckor. Såromläggning och lindning av ben x 

3/vecka. Senast oml 29/2 Behandlingsmeddelande finns medskickat. Återbesök 

Xmott X om 1månad för kontroll av cirkulation vä underben och uppföljning av 

osteitbehandling (SSK). 

Fullständig 

För bedömning fullständig i dokumentation under temat hälso- och sjukdomshistoria var 

det dokumenterat att patienten hade bensår och bakomliggande orsak. I tre av de granskade 

journalerna bedömdes dokumentationen som fullständig” Bensår relaterat till venös 

insuff.. Diabetes. Erysipilas (SSK)”. 

 

Hudfunktioner alternativ hud/vävnad 

Hudfunktioner alternativ hud/vävnad definieras som funktioner i hud, naglar och hår och 

används bland annat för beskrivning av hudens status och eventuella sår. 
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Ofullständig 

Då dokumentation om bensår saknades under temat hudfunktioner alternativt hud/vävnad 

bedömdes dokumentationen som ofullständig. 

I nio av de granskade journalerna var dokumentationen ofullständig. I åtta av dessa 

journaler saknades dokumentation helt under detta tema.  

Delvis fullständig 

För bedömningen delvis fullständig under temat hudfunktioner alternativt hud/vävnad 

fanns det dokumentation om bensår men dokumentationen var otydlig. I tre av de 

granskade journalerna bedömdes dokumentationen som delvis fullständig. I en av de 

granskade journalerna stod det att patienten hade lätt för att få sår men inte att det fanns sår 

”Pga svullnade op sina underben blir det lätt blåsor och sår (SSK)”. 

De två andra journalerna innehöll otydlig dokumentation om bensår.  

Patienten har varit på X mottagningen X 2011 12 21 De är nöjda med foten, men vi 

ska fortsätta med omläggning som tidigare. Patienten ska få nya sandaler och nya 

inlägg i sina vinterkängor. Hon ska använda orthosen ibland och skor ibland 

(SSK). 

Fullständig 

För bedömningen fullständig i dokumentationen under temat hudfunktioner alternativt 

hud/vävnad fanns det dokumenterat att patienten hade bensår. Elva av de granskade 

journalerna bedömdes vara fullständiga. Dokumentationen var i journalerna inte enhetlig 

utan kommunsjuksköterskan dokumenterade mycket varierat under temat. Här nedan följer 

exempel på hur stor variation det var i dokumentationen. 

I vissa av de granskade journalerna fanns dokumenterat om bensår, vilket 

omläggningsmaterial som användes vid bensårsomläggning samt hur ofta 

bensårsomläggningen utfördes ”Har ett litet sår på vä ben som läggs om med Autraman 

salvkompress och meapore byts varannan dag eller vid behov. Torra ben som behöver 

smörjas (SSK)”. 

I några av de granskade journalerna stod det att patienten hade bensår samt bakomliggande 

orsak till bensåret ”Har bensår bilateralt pga venös insufficiens (SSK)”. 

Det fanns dokumenterat i en del granskade journaler om bensårets lokalisation. I 

nedanstående citat är det dokumenterat utifrån färdiga frastexter som finns att använda i 

dokumentationssystemet.  

Sårets lokalisation: Hö uben medialt ovanför malleolen 

Storlek: 1.5x1.5 cm 

Övriga observationer: svullen fot och u.ben 

Sårvårds journal finns: ja (SSK). 
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Åtgärd hud alternativ åtgärd/ordination hud/vävnad 

Här ska dokumenteras om sårvård bland annat omfattande övervakning, rengöring och 

bandagebyte. 

 

Det fanns omfattande dokumentation om bensår under detta tema och i samtliga 23 

journalerna fanns dokumentation därför bedömdes ingen journal under detta tema som 

ofullständigt och därför gjordes inte samma bedömning som under övriga teman.  

Dokumentation under detta tema var i kronologisk ordning och inte utifrån 

omvårdnadsprocessen. 

Det varierade mycket vad kommunsjuksköterskan dokumenterade. I 12 av de granskade 

journalerna fanns dokumentation om bensårsomläggning och hur den utfördes men 

dokumentationen var otydligt eftersom journalanteckningarna var skrivna under flera år. 

Det fanns texter som var inaktuella och borde varit avslutade. I elva journaler var gamla 

journalanteckningar avslutade och dokumentationen var aktuell och blev därför tydligare.  

I tre av journalerna var det kommunsjuksköterskan som utförde bensårsomläggningen.  I 

de övriga journalerna framkom det inte vem som utförde bensårsomläggningarna ”VEM: 

DSK/SSK eller usk med delegering för såromläggning och kompressionslindning (SSK)”. 

Det framkom inte heller om dokumentationen byggde på andrahandsinformation från 

omvårdnadspersonal. 

21 av de granskade journalerna innehöll dokumentation om vilket omläggningsmaterial 

som användes för bensårsomläggningarna ”Patienten på besök hos X mott igår. Ny 

omläggning är ordinerad. Suprasorbgel i sårhålan, Aquazel, mepilex transfer, mefix, 

tubgas över. Se behandlingsremiss i journal”(SSK) och i 21 av de granskade journalerna 

var det dokumenterat hur ofta bensårsomläggningen sker ”NÄR: Mån,on och fred”(SSK). 
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Sårjournal  

Sårjournal är en pappersjournal som används i den kommunala hälso- och sjukvården. Det 

fanns dokumentation om sårjournal under både temat hudfunktioner och temat åtgärd hud 

alternativ åtgärd/ordination hud/vävnad.  

I fyra av de granskade journalerna fanns befintlighet av sårjournal dokumenterat under 

hudfunktioner. I de övriga sex granskade journalerna var det dokumenterat under temat 

åtgärd hud alternativ åtgärd/ordination hud/vävnad. 

Ofullständig 

När det saknades dokumentation om sårjournal bedömdes dokumentationen vara 

ofullständig och tretton av de granskade journalerna var ofullständiga. 

Delvis fullständig 

För att få bedömning delvis fullständig i dokumentationen om sårjournal saknades det vid 

uppstarten av bensårsomläggningen att det fanns en sårjournal. Två av de granskade 

journalerna bedömdes som delvis fullständiga. 

Fullständig 

För bedömningen fullständig fanns dokumentation om sårjournal vid uppstart av 

bensårsomläggningarna. I åtta av de granskade journalerna bedömdes dokumentationen 

som fullständig. Dokumentation om var sårjournal förvarades stod i två av de granskade 

journalerna ”Var god se sårjournal i hemmet (SSK)”. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka kommunsjuksköterskans omvårdnadsdokumentation 

om bensår hos patienter inom hemsjukvård. 

Efter noga övervägande valde författarna att använda journalgranskning som metod för att 

få svar på forskningsfrågan. Studien var empirisk. Med det menas att forskningens objekt 

utgörs av verkligheten (Polit & Beck, 2012). Journalgranskning är en bra metod för att få 

svar på vad som dokumenteras om bensår inom kommunal hemsjukvård på grund av att 

granska journaler ger svar på hur verkligheten är. Författarna anser inte att samma resultat 

hade framkommit med intervjuer med kommunsjuksköterskor eftersom resultatet då visar 

hur kommunsjuksköterskans upplever dokumentationen och möjligen inte hur den faktiskt 

är.  

Innan studien påbörjades togs kontakt med regionala etikprövningsnämnden i Göteborg för 

att få svar på om det krävdes en etisk prövning. Ingen etisk prövning krävdes då det var en 

studie på kandidatnivå. Däremot krävdes samtycke från verksamhetschef och medicinskt 

ansvarig sjuksköterskas om studiens genomförande. Både muntligt och skriftligt samtycke 

inhämtades. Kommunerna som var tillfrågade accepterade att studien genomfördes. I en 

journalgranskningsstudie kan inte patientsamtycke inhämtas och därför är det av största 

vikt att inte sekretessen röjs.  

För att få veta hur många patienter med bensår det fanns i kommunerna ombads 

patientansvariga kommunsjuksköterskor i hemsjukvård att skicka in uppgifter om hur 

många patienter med bensår de vårdade.  Det fanns totalt 23 patienter med bensår i de båda 

kommunerna. 23 journaler ansågs vara tillräckligt för en studie på kandidatnivå.  

Författarna tog kontakt med en sjuksköterska i respektive kommun med administrativ 

tjänst för att få hjälp att få ut journalerna. Då det inte tydligt framkom under vilka sökord 

det var dokumenterat om bensår ansågs det vara nödvändigt att ta ut hela patientjournalen. 

Dessutom bidrog det till att få en helhetsbild. De avidentifierade journalerna erhölls i 

pappersform. På det sättet röjdes inte identiteten på patienter eller kommunsjuksköterskor.  

Under studiens gång förvarades journalerna i ett låst skåp. Nyckeln till detta skåp har 

förvarats i ett kodskåp som endast sjuksköterskor som arbetar i en av kommunerna haft 

tillgång till. På grund av att alla kommunsjuksköterskor har tillgång till samtliga 

journalhandlingar i patientjournalerna i datasystemet bedömde författarna att hotet mot 

sekretessen var minimal. 

Som analysmetod valdes en metod av Dahlberg (1997) som innebär att data analyseras och 

struktureras för att utmynna i en resultatbeskrivning. Materialet lästes först enskilt. Det 

visade sig att författarna uppfattat texten på samma sätt och diskussioner fördes om 

återkommande teman, skillnader och likheter i materialet. För att inte styras av den 

förförståelse som författarna har om omvårdnadsdokumentation fanns studiens syfte med i 

hela forskningsprocessen. Teman som framkom prövades mot syfte och frågeställning. 

Slutligen valde författarna att använda sig av beskrivande statistik för att förtydliga 

resultatet. 
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Det fanns en förförståelse hos författarna om att omvårdnadsdokumentationen om bensår 

skulle vara omfattande. Det visade sig dock att journalhandlingarna innehöll förhållandevis 

liten mängd data vilket gjorde att analysprocessen försvårades. Därför gav resultatet inte de 

svar som författarna hade förväntat sig. Då journalhandlingarna omfattade mindre mängd 

text än förväntat valdes dokumentationssystemets rubriker som teman. 

Författarna valde att redovisa resultatet i löpande text och med citat. Citaten användes för 

att förstärka det som framkom i resultatet. Det finns dock en risk med att återge citat från 

journalhandling på grund av integritetsaspekten. Författarna anser ändå att det är av vikt att 

citaten är med. För att förtydliga det som framkommit i resultatet användes beskrivande 

statisk i form av cirkeldiagram. 

Resultatdiskussion 

Författarna har valt att dela upp diskussionen under de fem teman som framkom i 

resultatet. I slutet av diskussionen förs en allmän argumentation om varför 

dokumentationen ser ut som den gör i de båda kommunerna. 

Dokumentation om kontaktorsak bedöms i 26 procent som delvis fullständig och i 57 

procent som ofullständig. I 17 procent av journalerna är dokumentationen fullständig. Det 

är mycket bristfällig dokumentation under detta tema. Orsaken till det kan vara att 

kommunsjuksköterskan inte tänker på att skriva in bensår som en orsak till vårdkontakten 

och att kommunsjuksköterskan inte tänker på den planerade vården för patienten.  

Under temat hälso- och sjukdomshistoria bedöms 13 procent av dokumentationen som 

fullständig. I de övriga journalerna är dokumentationen bristfällig eller saknas helt. I två av 

journalerna är det så mycket information under detta tema att det är omöjligt att utläsa 

vilka diagnoser patienten har.  Det kan bero på att kommunsjuksköterskan inte ser bensår 

som en viktig diagnos utan mer som ett omvårdnadsproblem. Under hälso- och 

sjukdomshistoria skrivs oftast diagnoser från läkare på vårdcentral eller sjukhus. I 

bakgrunden framkom att bensår inte är sjukdom utan ett symtom vilket kan vara orsakat av 

olika grundsjukdomar. För att ge rätt behandling av bensår krävs att sårtypen identifieras 

(Abbade & Lastória, 2004). Det är därför av vikt att bensår lyfts upp som en diagnos för att 

komma tillrätta med grundsjukdomen. 

48 procent av journalerna bedöms under temat hudfunktioner som fullständiga. I resultatet 

framkom att kommunsjuksköterskan är bättre på att dokumentera under temat 

hudfunktioner än under hälso- och sjukdomshistoria och kontaktorsak. Det kan bero på att 

kommunsjuksköterskan inte har en långsiktig planering för omvårdnaden. Fäldt, Hansson, 

Emilsson & Sandén (2009) menar att omvårdnadsplaner sällan är dokumenterade och det 

medför svårigheter för sjuksköterskan att följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder. Det är 

stor variation hur mycket kommunsjuksköterskan dokumenterade under detta tema. Vissa 

kommunsjuksköterskor skriver vilket omläggningsmaterial som användes men det ska 

egentligen vara dokumenterat under åtgärd hud alternativ åtgärd/ordination hudvävnad. Att 

det skiljer sig åt i dokumentationen kan bero på att enhetliga riktlinjer för hur 

dokumentationen ska utföras saknas i kommunerna. Då sökord inte används rätt medför 

det svårigheter för kommunsjuksköterskan att hitta rätt information i journalen. 

Under temat åtgärd hud alternativ åtgärd/ordination hud/vävnad har 

kommunsjuksköterskan dokumenterat i stor omfattning och det var ingen journal som 
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saknade dokumentation. 21 av de granskade journalerna innehåller dokumentation om 

vilket omläggningsmaterial som användes för bensårsomläggningarna samt hur ofta 

bensårsomläggningen skulle ske. I åtta av de granskade journalerna finns dokumenterat 

vem som utför bensårsomläggning. I tre av dessa är det kommunsjuksköterskan som 

utförde bensårsomläggningen. I de övriga journalerna är det oklart vem som utför 

bensårsomläggningen. 

Då kommunsjuksköterskan inte själv utför bensårsomläggningen bygger dokumentationen 

i patientjournalen på andrahandsinformation. Kommunsjuksköterskan får ofta förlita sig på 

den dokumentation som omvårdnadspersonalen har gjort i sina dagliga anteckningar. Det 

framkommer i tidigare forskning att omvårdnadspersonal skriver dagliga noteringar i 

pappersjournal och kommunsjuksköterskan får därför dokumentera andrahandsinformation 

i den datoriserade patientjournalen. Dokumentationen riskerar därför att bli osäker och 

ineffektiv (Karlsson, Sidenvall, Bergh & Ernsth-Bravell, 2012). 

Resultatet visar att 35 procent av journalerna är fullständiga under temat sårjournal. Det 

ska dokumenteras i första anteckningen om bensår om det finns en sårjournal eller inte och 

var den förvaras för att övriga kollegor ska veta var dokumentationen om bensåret finns. 

Förförståelsen gör att författarna har kunskap om att det många gånger finns en sårjournal i 

patientens hem men det saknas dokumentation om det i journalen. Det är av vikt att inte 

dokumentationen förs både i sårjournal och i datajournalen. Som det ser ut idag är 

sårjournal dokumenterad under flera olika teman. Sårjournal borde dokumenteras under 

hud/vävnad i den första anteckningen om bensår.  

Kommunsjuksköterskan har många patienter inskriva vilket innebär att 

omvårdnadspersonalen utför de flesta bensårsomläggningarna. Omvårdnadspersonal 

dokumenterar inte i datajournalen utan skriver hälso- och sjukvårdsanteckningar på papper.  

Det medför att kommunsjuksköterskan och omvårdnadspersonalen inte har gemensam 

dokumentation och författarna anser att det blir ett hinder i informationsöverföringen. 

Omvårdnadspersonalen arbetar utifrån två olika lagrum, hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

och socialtjänstlagen (SOL).  Dokumentation skrivs därför i olika dokumentationssystem. 

En studie av Elovsson & Boström (2011) visar på samma problem. 

Kommunsjuksköterskan upplever det som positivt om alla personalgrupper har tillgång till 

samma datoriserade dokumentationsprogram. Det underlättar kommunikationen och 

synliggör patientens behov.  När inte kommunsjuksköterskan och omvårdnadspersonal kan 

se varandras dokumentation kan problem uppstå, vilket får till följd att 

kommunsjuksköterskan inte kan dokumentera omvårdnaden av bensår på ett adekvat sätt. 

Författarna är yrkesverksamma sjuksköterskor inom hemsjukvård och har en flerårig 

erfarenhetsbaserad kunskap av kommunal hälso- och sjukvård och har själva kunnat 

konstatera att det konsultativa arbetssättet medför brister i omvårdnadsdokumentationen. 

Idag har kommunsjuksköterskan en konsultativ roll. Det innebär att 

kommunsjuksköterskan inte är med i den dagliga omvårdnaden av patienterna. Flertalet 

omvårdnadsåtgärder utförs idag av omvårdnadspersonal och inte av 

kommunsjuksköterskan. Det konsultativa arbetssättet har resulterat i brister i 

omvårdnadsdokumentationen. Sjuksköterskan är utbildad att leda omvårdnadsarbetet. 

Denna roll är idag borttagen i kommunal hälso- och sjukvård. Frågan blir vem som leder 

omvårdnadsarbetet när kommunsjuksköterskan är utlyft och hur sjuksköterskans 

kompetens tillvaratas på bästa sätt?  Som det ser ut idag leder kommunsjuksköterskan bara 
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sitt eget omvårdnadsarbete och inte omvårdnadspersonalens. Det innebär att 

kommunsjuksköterskan saknar inflytande över omvårdnadsåtgärder. Därför bygger 

kommunsjuksköterskans dokumentation på andrahandsinformation från 

omvårdnadspersonalen. Enligt Josefsson (2009) får det allvarliga konsekvenser för vården 

att kommunsjuksköterskan arbetar som konsult. Det är kommunsjuksköterskan som har 

utbildning och klinisk blick för omvårdnadsåtgärder och det är nödvändigt för en god och 

säker vård. Travelbee hävdar i sin omvårdnadsteori att grunden för all omvårdnad är 

relationen mellan sjuksköterska och patient. Denna relation försvåras i och med att 

kommunsjuksköterskan har en konsultativ roll och omvårdnadsarbete sker långt ifrån 

patienterna. Den minskade patientkontakten innebär svårigheter för 

kommunsjuksköterskan att hjälpa patienten att finna mening vid sjukdom eller lidande 

(Kirkevold, 2000).  

Det framkommer i resultatet att kommunsjuksköterskan inte avslutar gamla texter. Det gör 

att dokumentationen blir otydlig i sin helhet. I journaler där kommunsjuksköterskan har 

avslutat gamla texter blir dokumentationen lättläst och det är lättare att se den planerade 

omvårdnaden. I några journaler har kommunsjuksköterskan använt sig av frastexter enligt 

ICF och då blir dokumentationen tydlig och lättare att förstå. Enhetliga riktlinjer för vart 

dokumentationen ska föras saknas. Den enskilda kommunsjuksköterskan hittar därför ett 

eget sätt att dokumentera och övriga kollegor får svårt att hitta information i journalerna. I 

resultatet framkom även att det finns brister i innehållet i dokumentationen. Författarna 

hade inte förväntat sig att dokumentationen saknade struktur och var så bristfällig. 

Sammantaget får dessa brister konsekvenser för patienten på grund av att bristande 

dokumentation gör det svårt att säkerställa en god och säker omvårdnad. 

Travelbee beskriver omvårdnadsarbetet på liknande sätt som vi idag beskriver 

omvårdnadsprocessen. Det är i dokumentationen av största vikt att kommunsjuksköterskan 

dokumenterar utifrån omvårdnadsprocessen (Kirkevold, 2000). Flertalet kommuners 

dokumentationssystem utgår sedan cirka fyra år tillbaka från ICF. ICF är ett sätt att 

standardisera dokumentation. Föreliggande studie visar att kommunsjuksköterskan inte vet 

vad som ska dokumenteras under olika sökord. Konsekvensen av det blir svårt att hitta 

information som behövs för att ge omvårdnad av bensår. Kommunsjuksköterskan 

dokumenterar ofta i kronologisk ordning och inte utifrån omvårdnadsprocessen. Enligt 

Björvell, (2011) blir konsekvensen av ICF att omvårdnadsrelaterade funktioner spjälkas 

upp under olika rubriker vilket leder till att dokumentationen saknar en röd tråd och det är 

svårt att följa omvårdnadsprocessen. Frågan vi ställer oss är om ICF försvårar vårt sätt att 

dokumentera utifrån omvårdnadsprocessen? 

Konklusion 

Studiens resultat visar att dokumentationen i hemsjukvården brister på många sätt. 

Författarna tror att den främsta anledningen till det är att kommunsjuksköterskan arbetar 

som konsult och inte deltar i den dagliga omvårdnaden. Dokumentationen bygger därför på 

andrahandsinformation från omvårdnadspersonalen och resulterar i att dokumentationen 

om bensår blir bristfällig. Det som var mest överraskande i resultatet var att det inte 

framkom att dokumentationen byggde på andrahandsinformation och inte heller från vem 

informationen kom. Kommunsjuksköterskan och omvårdnadspersonalen har inte ett 

gemensamt dokumentationssystem vilket blir ett hinder i informationsöverföringen. 
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Ytterligare en anledning till kommunsjuksköterskans bristfälliga dokumentation beror på 

att det saknas enhetliga riktlinjer för var dokumentationen ska föras. Det medför allvarliga 

konsekvenser för patienten då inte journalen ger en tydlig bild av hur omvårdnaden av 

bensår ska genomföras. 

Författarna anser att då dokumentationen delas upp i olika sökord enligt ICF blir det svårt 

att följa omvårdnadsprocessen. ICF är bra för att beskriva omvårdnadsstatus men blir 

otydlig när omvårdnadsprocessen ska följas på grund av att patientens olika 

omvårdnadsproblem delas upp och det blir svårt att följa en röd tråd. 

Kliniska implikationer 

Resultatet i studien bör ses som betydelsefullt för att det påvisa vilka brister det finns i 

kommunernas dokumentationssystem. Författarna har en förhoppning av att studiens 

resultat kan leda till att kommunsjuksköterskor och omvårdnadspersonal kan få enhetligt 

dokumentationssystem och att det resulterar i förbättrad omvårdnadsdokumentation av 

bensår. Studiens resultat kan också vara betydelsefullt för kommunerna för att lyfta fram 

kommunsjuksköterskans komplexa roll som rådgivande konsult och omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska.  

Förslag till fortsatt forskning 

Studiens resultat ger information om hur omvårdnadsdokumentation av bensår ser ut i de 

båda kommunerna. Intervjuer med kommunsjuksköterskor kunde komplettera denna studie 

genom att belysa hur de upplever omvårdnadsdokumentationens för- och nackdelar. Det 

skulle vara intressant att studera hur kommunsjuksköterskan upplever sin roll som 

rådgivande konsult. Författarna anser att det borde utvärderas huruvida övergången till ICF 

har försvårat omvårdnadsdokumentationen eller ej. Detta skulle kunna ske i form av en 

utvärderingsstudie av kommuner som fortfarande använder sig av VIPS respektive de 

kommuner som använder sig av ICF. 
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BILAGA 1 

GRANSKNINGSMALL                   
KONTAKTORSAK 

JOURNALNUMMER FULLSTÄNDIG  DELVIS 

FULLSTÄNDIG 

OFULLSTÄNDIG 

1 X   

2   X 

3   X 

4  X  

5  X  

6  X  

7   X 

8   X 

9   X 

10   X 

11 X   

12 X   

13   X 

14   X 

15   X 

16 X   

17   X 

18  X  

19   X 

20   X 

21  X  

22  X  

23   X 

 



II 
 

HÄLSO- OCH SJUKDOMS HISTORIA 

JOURNALNUMMER FULLSTÄNDIG  DELVIS 

FULLSTÄNDIG 

OFULLSTÄNDIG 

1   X 

2  X  

3  X  

4   X 

5 X   

6   X 

7   X 

8   X 

9   X 

10  X  

11   X 

12   X 

13   X 

14   X 

15  X  

16 X   

17   X 

18   X 

19   X 

20  X  

21   X 

22   X 

23 X   



III 
 

HUDFUNKTIONER ALTERNATIVT HUD/VÄVNAD 

JOURNALNUMMER FULLSTÄNDIG  DELVIS 

FULLSTÄNDIG  

OFULLSTÄNDIG  

1  X  

2 X   

3 X   

4   X 

5 X   

6   X 

7   X 

8  X  

9 X   

10   X 

11   X 

12   X 

13   X 

14 X   

15   X 

16  X  

17   X 

18 X   

19 X   

20 X   

21 X   

22 X   

23 X   

 



IV 
 

SÅRJOURNAL 

JOURNALNUMMER FULLSTÄNDIG  DELVIS 

FULLSTÄNDIG 

OFULLSTÄNDIG 

1   X 

2 X   

3 X   

4   X 

5  X  

6 X   

7   X 

8 X   

9   X 

10   X 

11   X 

12   X 

13   X 

14   X 

15  X  

16 X   

17   X 

18 X   

19 X   

20   X 

21   X 

22 X   

23   X 



V 
 

BILAGA 2 

 

BREV TILL MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA SAMT 

VERKSAMHETSCHEF 

Till medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef för Vård och Omsorg. 

 

Vi heter Stina Fahlgren och Marie Pettersson och arbetar som sjuksköterskor. Vi läser för 

kandidatexamen på Högskolan i Skövde. Under höstterminen 2012 ska vi skriva en C 

uppsats i omvårdnad. 

Då studien kommer att grundas på journalgranskning av patientjournaler behöver vi din 

tillåtelse för att kunna genomföra vårt arbete. Syftet med studien är att granska hur 

kommunsjuksköterskan dokumenterar omvårdnad av bensår i hemsjukvård. 

All data behandlas konfidentiellt och i avidentifierad form. När examensarbetet är slutfört 

kommer allt material att makuleras. 

 

MAS___________________________________________________Ort/Datum 

 

VERKSAMHETSCHEF___________________________________Ort/Datum 

 

 

______________________________________Ort/Datum____________________ 

Med vänlig hälsning 

Marie Pettersson & Stina Fahlgren 

 

 


