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1 Bakgrund
1.1 Informationshantering och journalföring i hälso- och
sjukvården
Vägledning för informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården
återfinns i både lagtext och i föreskrifter från Socialstyrelsen. Utifrån dessa
formuleras regionala och lokala policydokument och riktlinjer som är anpassade
till de enskilda verksamheterna, användarbehovet och ändamålen. I följande
skrifter återfinns de övergripande, styrande och vägledande bestämmelserna för
journalföring inom svensk hälso- och sjukvård:






Patientdatalag (SFS 2008:355).
Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400).
Patientsäkerhetslag (2010:659).
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering
och journalföring i hälso- och sjukvården.

Patientdatalagens tillämpningsområde beskrivs i 1§ och behandlar vårdgivarens
hantering av personuppgifter samt bestämmelser om skyldighet att föra
patientjournal. Lagen skall tillämpas oberoende vilket medium som används för
dokumentation och dess övergripande syfte formuleras i 2§ och anger att:
Informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad
så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar
kostnadseffektivitet.

- Patientsäkerhet
- God kvalitet
- Kostnadseffektivitet
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1.2 Rapportens ursprung och syfte
Inom vården finns ett grundläggande kvalitetskrav om att vården ska bedrivas
säkert och att patienter inte ska riskera att utsättas för skada orsakad av vården.
En viktig del i förebyggandet av dessa risker är välfungerande kommunikation
mellan vårdpersonal och patient men också internt mellan vårdpersonal. Ett
vårdutvecklingsprojekt med syfte att förbättra kommunikationen inom och
mellan yrkesgrupperna på den onkologiska kliniken vid Karolinska
universitetssjukhuset bedrevs under 2008-2009. Projektet var ett samarbete
mellan Karolinska universitetssjukhuset och Medical Management Centre,
Karolinska institutet med finansiering från Cancerfonden och Vinnvård (projekt
Innovationssystem för bättre hälsa) och resulterade i rapporten Kommunicera
mera – utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre
patientsäkerhet. Intentionen med föreliggande rapport är att fortsätta arbetet där
den föregående slutade och genom detta vidmakthålla fokus på
förbättringsmöjligheter inom området kommunikation och patientsäkerhet. Mer
konkret handlar det om att ge underlag till vidareutveckling av ändamålsenlig
vårddokumentation på onkologkliniken.
Syftet med rapporten är att kartlägga möjliga riskfaktorer i journaler skrivna
inom slutenvården på onkologkliniken och därigenom identifiera förbättringsoch utvecklingsmöjligheter.

2 Metod
2.1 Urval – Grupp
Inklusionskriterierna för studien var att patienterna vars journaler kunde komma
att granskas skulle vara inneliggande på avdelningarna P14, P24, P51 och
avdelning 21 på Södersjukhuset1. Journaler skrivna av yrkesgrupperna läkare,
sjuksköterskor och undersköterskor granskades. Journalanteckningar skrivna av
övriga yrkesgrupper exkluderades då medarbetare inom dessa yrkesgrupper inte
har sin anställning på onkologkliniken.

2.2 Urval – Undersökningsvecka
Tidsramen för insamling av data bestämdes till en vecka, måndag till söndag.
Kriterierna för urvalet av veckan var att den skulle vara både ”schematekniskt
och driftmässigt normal”. Alla avdelningarna hade fullt öppet och förhållandena
var i enlighet med den planering som förelåg för avdelningarna. Veckorna före
och efter innehöll neddragningar av platser på grund av jul, ombyggnation,
storstädning respektive läkarstämma.
1

En av slutenvårdsavdelningarna, Avdelning 21 som organisatoriskt tillhör Karolinska
Universitetssjukhuset finns på Södersjukhuset.
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2.3 Datainsamling
Koordinatorerna på vardera avdelningen ombads att varje dag under
studieveckan skriva ut en vårdplatslista/beläggningslista. I ett första steg
skapades en kodnyckel utifrån uppgifterna i beläggningslistorna för att garantera
patienterna anonymitet. Förutom kodnamn innehöll kodnyckeln även uppgifter
om vilken alternativt vilka avdelningar patienten varit inneliggande på samt
datumen för perioden. I ett andra steg valdes 10 journaler ut slumpmässigt för
granskning. En matris skapades med alla nedskrivna journaluppgifter för varje
patient under vårdtiden.

2.4 Databearbetning
Databearbetning genomfördes stegvis och resultaten analyserades av
forskargruppen i relation till Patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens
föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring
vilken har till syfte att komplettera bestämmelserna i 3 kap. 5-8 och 11§
Patientdatalagen.
I nedanstående resultatredovisning presenteras resultaten i tre steg genom
illustrativa exempel på identifierade riskområden. Resultaten avseende de olika
exemplen återges därmed inte i frekvenser utan förekomst av företeelse. Detta
görs med hänsyn till skillnader i tillgången på olika anteckningstyper. Studiens
totala underlag kommer däremot att presenteras genom frekvenser i steg ett och
två.

2.4.1 Steg ett


Frekvensbeskrivning av materialet
o Antalet journaler i kodnyckeln
o Antalet journaler i urvalsgruppen för journalgranskningen
o Antalet dagar patienterna i urvalsgruppen varit inneliggande

2.4.2 Steg två


Innehållsbeskrivning av materialet
o Vilken yrkesgrupp skriver flest respektive minst antal anteckningar
o Identifiering av förekommande typer av anteckningar
o Vanligast förekommande typ av anteckning
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o Vanligaste dokumentationsorsaken

2.4.3 Steg tre


Presentation av resultat kategoriserade i tio möjliga riskområden
o Företeelse, dess sannolika risker och möjliga konsekvenser

3 Resultat
Resultaten presenteras utifrån de ovan angivna stegen.

3.1 Steg ett
Antalet patienter i kodnyckeln uppgick till 130 stycken varav 10 valdes
slumpmässigt ut till journalgranskningen. Gemensamt för dessa patienter var att
de hade varit inneliggande mellan en till sju dagar. Vissa skrevs in under
studieperioden, andra hade blivit inskrivna före studieperiodens början, somliga
skrevs ut och somliga fortsatte vara inskrivna även efter studieperiodens slut.

3.2 Steg två
Alla journaler kännetecknades av en respektfull och ömsint ton. Ingenstans fann
vi kommentarer eller uttryck som upplevdes kränkande utan tonen var
genomgående präglad av en humanistisk människosyn. De flesta anteckningarna
var skrivna av sjuksköterskor (n=73) och undantagsvis av undersköterskor
(n=2). Läkaranteckningarna uppgick till knappt en tredjedel (n=23) i förhållande
till sjuksköterskeanteckningarna. Det förekom sju olika typer av
journaltanteckningar bland läkarna, motsvarande siffra bland sjuksköterskorna
var nio och bland undersköterskorna förekom endast en typ av
journalanteckning nämligen omvårdnadsanteckning. Vanligast förekommande
typ av journalanteckning var omvårdnadsstatus (n=43) vilken skrevs av
sjuksköterskor. Bland läkarna var anteckning (n=10) den vanligast
förekommande. Dokumentation av patientens status, dock inte alltid aktuellt
status, förekom mest frekvent oavsett typ av journalanteckning. I viss mån
förekom kommunikation angående information till patient, remiss till alternativt kontakt med - annan avdelning samt kontakter utanför sjukhuset
(tabell 1).
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Tabell 1 Typ av journalanteckning bland de tio granskade journalerna

Läkare

Antal

Sjuksköterskor

Antal

Undersköterskor

Antal

Intagning
Anteckning
Daganteckning
Epikris
Journalanteckning
Sammanfattning
Vårdperiod

2
10
2
5
1
3

Omvårdnadsanamnes
Omvårdnadsstatus
Status
Omvårdnadsanteckning
Journalanteckning
Dagvårdanteckning
Omvårdnadsplanering
Omvårdnadsepikris
Eftervårdsbehov

4
43
1
17
1
1
1
4
1
________
73

Omvårdnadsanteckning*

2

________
23

Mot bakgrund av ovanstående redovisning av kommunikationsmönster dras
slutsatsen att de datoriserade journalanteckningarna i låg utsträckning förefaller
användas som forum för att beskriva vilken information som har getts respektive
mottagits/hämtats av läkare, sjuksköterska alternativt undersköterska.
Ovanstående resultat ger också en bild av att det saknas system för att bekräfta
mottagen information i de förekommande journalanteckningarna.

3.3 Steg tre
Sammantaget identifierades tio möjliga riskområden/faktorer i
journalgranskningen. Nedan presenteras dessa områden var för sig. Exempel
från journalerna återges -för vart och ett av områdena.

3.3.1 Översikt riskområden
Inledande översikt avser att ge en sammanfattande bild över företeelser av
riskområden som identifierats genom analysen. Antalet företeelser som
redovisas uppgår till tio och i övervägande grad åskådliggör exemplen
företeelser funna i sjuksköterskors journalanteckningar. Företeelserna återges
utan inbördes rangordning (tabell 2).

_______
2
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Tabell 2 Förekomna företeelser av riskområden framkomna i analysen
Nr Företeelse
Sannolika risker
Möjliga konsekvenser
Dubbeldokumentation
1
 Uppgifterna inte egna
 Kan inte ansvara för texten
– kopiering av tidigare
 Inte överskådligt
journaltext
 Blir omfattande
 Risk att information
textmassa
missas
Ny information läggs
2
 Sämre överskådlighet
 Viktig information missas
till kopierade journaler
av berörd vårdpersonal
 Information kan missas
Olika typ av
3
 Samma information
 Vid sökning av viss typ av
journalrubrik - samma
skrivs under olika typer
information - svårt att veta
innehåll
av journalrubrik
var den finns.
Samma typ av
4
 Inkonsekvens ger
 Väsentlig/viktig
journalrubrik - olika
otydlighet i vad som kan
information kan saknas
innehåll
förväntas finnas i en viss
typ av journalanteckning
Språkliga brister,
5
 Informationen kan
 Felaktiga slutsatser kan
förkortningar och
misstolkas
dras från den givna
medicinskt språkbruk
informationen i journalen
 Patienter med icke
 Journalen blir inte en
medicinsk bakgrund kan
informationskälla för
ha svårt att förstå
patienten
innehållet
Värdeladdade
6
 Oklart om vad som
 Inte patientsäkert p.g.a.
påståenden om
föregått påståendet
stort tolkningsföreträde
patientens status
 Lämnar utrymme för
 I de fall där datum för när
tolkning
påståendet är skrivet
saknas blir det oklart om
 Ej informationsrikt
situationen har ändrats
 Oklart i relation till vad
Avsaknad av
7
 Vid personalskifte kan
 Viktig information riskerar
anteckningar ett helt
den som kommer till sitt
att inte överföras vidare
dygn
arbetspass inte erhålla
 Inte möjligt att i efterhand
skriftlig information om
söka information
sin patient
Information om
8
 Patientens status och
 Patienten får inte sitt
nuvarande status
behov blir svårbedömt
behov av vård/stöd
saknas, endast äldre
utan aktuell information
tillgodosett utifrån aktuella
uppgifter repeteras
behov
 Avsaknad av uppföljning
 Kan inte följa patientens
vårdförlopp
Iakttagelser återges
9
 Felbedömningar kan
 Patienten behandlas utifrån
återkommande utan
göras då vårdpersonal
felaktiga uppgifter
datum
som läser kan tro att
uppgiften är aktuell
10 Iakttagelser återges inte  Den mest aktuella
 Bedömningar kan göras på
alltid i kronologisk
informationen kan missas
felaktiga/gamla grunder
ordning i en anteckning

3.3.2 Exempel på företeelse 1 och 2


Företeelse: Dubbeldokumentation med tillägg av ny information i kopierad
journaltext. Sannolika risker: Informationen är inte journalförarens egen.
Textmassan blir omfattande när nya tillägg görs kontinuerligt. Sämre
överskådlighet gör att information kan missas. Möjliga konsekvenser:
Journalföraren kan inte ansvara för innehållet i texten. Den blir inte heller
överskådlig för läsaren. Möjligheten att uppfatta ny information begränsas
och risk finns därmed att läsaren missar information.
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Exempel A: (bilaga 2) Under studieperiodens första samt tredje till sjunde
dag läggs ny information till den kopierade texten i omvårdnadsstatus. I
övrigt är texterna identiska med de föregående. Svårt att veta OM och VAR
ny information lagts till. Ny information återfinns under olika rubriker i
anteckningarna under vårdperioden, däribland cirkulation, smärta,
elimination, illamående/kräkning, kommunikation, psykosocialt och
kommunikation.



Exempel B: Punkten nedan påvisar typ av nytillkommen information som är
av vikt för den fortsatta vården och behandlingen och som återfinns i ett
kopierat omvårdnadsstatus. Risk finns att informationen ”försvinner” i
mängden upprepad information.
o



Natten mot 3/12: Upplever att patienten har rödfärgad urin. Var god se labvärden.
Detta är nytillkommet på efternatten. Tidigare var urinen koncentrerad men ej
rödfärgad. Jouren kontaktad. Var god se ssk-anteckning.

Exempel C (tabell 3) visar fyra kopierade journalanteckningar av typen
omvårdnadsstatus varav tre är kopierade under samma dygn. Ny information
har lagts till det nya omvårdnadsstatuset. Den nya informationen i exemplet
är markerad med lila text.

I tabellens första kolumn återfinns det första omvårdnadsstatuset. I tabellens
andra kolumn framkommer ny underrubrik access, ny rubrik aktivitet och ny
information under befintlig rubrik. I tabellens tredje kolumn framkommer ny
underrubrik KAD och ny information och i den sista tabellen återfinns ny
information.
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Tabell 3 Omvårdnadsstatus skrivet fyra gånger under två dygn
OMVÅRDNADSSTATUS OMVÅRDNADSSTATUS OMVÅRDNADSSTATUS OMVÅRDNADSSTATUS
DYGN 1
DYGN 2
DYGN 2
DYGN 2
Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation

7/12 Helt klar och adekvat

7/12 Helt klar och adekvat

7/12 Helt klar och adekvat

7/12 Helt klar och adekvat

Andning

Andning

Andning

Andning

7/12 Respiratorisk stabil

7/12 Respiratorisk stabil

7/12 Respiratorisk stabil

7/12 Respiratorisk stabil

Cirkulation
7/12 Cirk stabil vid
inskrivningstillfället

Cirkulation
7/12 Cirk stabil vid
inskrivningstillfället

Cirkulation
7/12 Cirk stabil vid
inskrivningstillfället

Cirkulation
7/12 Cirk stabil vid
inskrivningstillfället

Access

Access

Access

8/12 PVK

8/12 PVK

8/12 PVK

Nutrition

Nutrition

Nutrition

Nutrition

7/12 Äter a-kost

7/12 Äter a-kost

7/12 Äter a-kost

7/12 Äter a-kost

Illamående/kräkning
7/12 Uppger inget
illamående

Illamående/kräkning
7/12 Uppger inget
illamående

Illamående/kräkning
7/12 Uppger inget
illamående

Illamående/kräkning
7/12 Uppger inget
illamående

Elimination

Elimination

Elimination

Elimination

7/12 Mikterar ofta

7/12 Mikterar ofta

7/12 Mikterar ofta

7/12 Mikterar ofta

8/12 Skött magen efter klyx 8/12 Skött magen efter klyx 8/12 Skött magen efter klyx
KAD
8/12 Hematuri grad 2B
enligt hemostick.

KAD
8/12 Hematuri grad 2B
enligt hemostick.
8/12 Hematuri grad 1 enligt
hemostick

Hud/vävnad
7/12 Hel hudkostym enl
patienten
Aktivitet
Fallrisk, bedömning
Nej, föreligger ej
Sömn
Sömn
7/12 Sover dåligt om
7/12 Sover dåligt om
nätterna, tar insomningstabl nätterna, tar insomningstabl
vb
vb

Hud/vävnad
7/12 Hel hudkostym enl
patienten
Aktivitet
Fallrisk, bedömning
Nej, föreligger ej
Sömn
7/12 Sover dåligt om
nätterna, tar insomningstabl
vb

Hud/vävnad
7/12 Hel hudkostym enl
patienten
Aktivitet
Fallrisk, bedömning
Nej, föreligger ej
Sömn
7/12 Sover dåligt om
nätterna, tar insomningstabl
vb

Smärta

Smärta

Smärta

Smärta

7/12 Uppger ingen smärta.

7/12 Uppger ingen smärta.

7/12 Uppger ingen smärta.

7/12 Uppger ingen smärta.

Hud/vävnad
7/12 Hel hudkostym enl
patienten

Ytterligare exempel återfinns i bilaga 1
Bilaga 1 ger en illustrativ bild över mängden text som är vanligt förekommande
i omvårdnadsstatus. Textmassan försvårar framsållandet av ny information.
Omvårdnadsstatus kopierades tre gånger under ett dygn med några få tillägg av
ny information. Ny information om status har markerats med lila text. Exemplet
gäller en patient som har blivit inlagd före studieperiodens början 5/12 och är
kvar efter studieperiodens slut 11/12. Under dessa sju dagar skrivs
omvårdnadsstatus 16 gånger, varav ALLA är kopierade från en
ursprungsanteckning vilken skrivits före studieperiodens början. Innehållet i
varje omvårdnadsstatus är identisk med den föregående, dock förekommer
tillägg av ny information. Dygn fyra återfinns det kopierade omvårdnadsstatuset
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endast en gång, övriga dygn återkommer det mellan 2-3 gånger. Varje
anteckning innehåller 16 rubriker (varav två är underrubriker) med tillhörande
text.

3.3.3 Exempel på företeelse 3.
Företeelse: Olika rubrik, samma textinnehåll. Sannolik risk: Samma
information skrivs under olika typer av journalanteckning. Möjliga
konsekvenser: När man söker efter viss typ av information är det svårt veta var
den finns.
Hur väljs typ av anteckning ut?
o Omvårdnadsanteckning – journalanteckning
o Omvårdnadsstatus – status
o Omvårdnadsanamnes – anamnes


Exempel A (bilaga 2), redovisar olika typer av journalanteckning där
innehållet till stora delar överensstämmer med varandra
o status, omvårdnadsstatus, två innehållsmässigt olika typer av
omvårdnadsanteckning och omvårdnadsanamnes.

3.3.4 Exempel på företeelse 4.
Företeelse: Samma journalrubrik men olika textinnehåll. Sannolik risk:
Inkonsekvensen ger otydlighet i vad som kan förväntas finnas i en viss typ av
journalanteckning. Möjliga konsekvenser: Väsentlig och viktig information
kan saknas i journalanteckningen, t.ex. i en anamnes. Exempelvis kan
anteckning och status innehålla antingen en sammanhållen text eller text skriven
under olika rubriker.


Exempel A (tabell 4) visar fyra olika omvårdnadsanamneser. Syftet är
att belysa olikheterna i textinnehåll. De rubriker som återfinns under alla
fyra exempel är grönmarkerade och de rubriker som återfinns under färre
än alla fyra exemplen är rödmarkerade.
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Tabell 4 Fyra omvårdnadsanamneser från fyra olika journaler.
OMVÅRDNADSANAMNES 113

OMVÅRDNADSANAMNES 217

OMVÅRDNADSANAMNES 204

OMVÅRDNADSANAMNES 178

Allmänna uppgifter

Allmänna uppgifter

Identitetskontroll

Identitetskontroll

Pt själv

Uppgiftslämnare
Pt samt tidigare
journalanteckningar

ID kontrollerad mot idband. Utförd mot legitimation.
Uppgiftslämnare

MRSA-odling

Upplysning

Upplysning

patienten

Ej aktuell

Får lämnas ut

Får lämnas ut

MRSA-odling

Patientsamtycke
samtycker till
journalöverföring mellan
vårdgivare

Patientsamtycke
Pt samtycker till
informationsöverföringe
n mellan vårdgivare

Ej aktuell

Upplysning
Får lämnas ut samt hämtas
in.

MRSA-odling

MRSA-odling
Ja
Skall göras vid nästa
piccline-omläggning, ej
gjort vid inskrivning
111209.

Får lämnas

Uppgiftslämnare

Nej

Kontaktorsak

Leverpunktion

Hälsohistoria/ vårderf.

Bara goda erfarenheter
från onkologen

Överkänslighet

Ingen känd
överkänslighet
Social bakgrund

Upplysning

Kontaktorsak

HDR nr1
Kontaktorsak
Inkommer från beh-mott.
med sänkt
allmänntillstånd samt
andfåddhet.
Överkänslighet

Hälsohistoria/ vårderf. Pollen, kantareller
Vä-sidig
bröstcancerdiagnos 2007,
nyligen upptäckta pleurasamt levermetastaser.

Pågående vård
Planerad för palliativ
taxotere-kur 9/12.
Uppskjuten pga sänkt
allmänntillstånd.
Överkänslighet
Enl tidigare
journalanteckning
reaktion på paclitaxel.

Bor med make i villa.
Har vuxna barn
Omvårdnadsplanering

Social bakgrund

Ej aktuell i nuläget.

Hjälpinsatser

Kontaktorsak
Inkommer för sin första
behandling mot prostatan.

Pågående vård
Startar extern
strålbehandling på SÖS
efter avslutad brachy.

Överkänslighet
Färska hasselnötter, råa
morötter, björkpollen.
Interferon.

Social bakgrund
Bor tillsammans med
hustru. Arbetar heltid på
kontor.

Hjälpinsatser
Inga.

ASIH Långbropark

Ytterligare exempel i bilaga 3
Exempel B (bilaga 3) Omvårdnadsstatus skrivs två gånger under ett dygn. Ny
information i form av rubriken vårdförlopp läggs in under omvårdnadsstatus
andra gången istället för omvårdnadsepikris. I övrigt tillkommer ingen annan ny
information.
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3.3.5 Exempel på företeelse 5.
Företeelse: Språkliga brister, förkortningar samt ett medicinskt språkbruk.
Sannolika risker: Informationen kan misstolkas p.g.a. de språkliga bristerna
och förkortningarna. Patienter utan medicinsk bakgrund kan ha svårt att förstå
innehållet när ett medicinskt språkbruk används. Möjliga konsekvenser:
Vårdpersonal kan dra felaktiga slutsatser från den givna informationen i
journalen. Journalen kan inte fungera som en informationskälla för patienten.


Exempel A visar språkliga brister och förkortningar skrivna under
rubriken smärta i ett omvårdnadsstatus.
o 30/11 fm pt har sovit det mesta och har varit vaken korta stunder där emellan
då hon haft ont vid två tillfällen och har blivit smärtstillad på mindre dos
morfin än tidigare.



Exempel B visar på förekommande förkortningar som kan tolkas på
olika sätt.
o AT – (allmäntillstånd, allmäntjänstgöring, arbetsterapeut )
o UT – (undertecknad, utredare)
o Pt – (patient, personlig tränare, patent)



Exempel C visar en läkaranteckning skriven med ett medicinskt
språkbruk.
o

Med pat i spinalanestesi och med hjälp av transrektalt ultraljud visualiserar
prostatan med KAD. Tar bilder från området utanför apex till blåsan.
Definierar ett CTV med inkl av vesikelbasen bilat samt frikostigt inritning ..
MR visar kapselgenombrott på 5 mm. Applicerar 16 behandlingsnålar utan
problem. Läget kontrolleras med röntgen och behandlingen påbörjas efter
godkännande av en dosplan som täcker med fulldos CTV och PTV. Lätt
hematuri uppstår när nålarna extraheras. Pat får Furix 5 mg iv.

3.3.6 Exempel på företeelse 6.
Företeelse: Värdeladdade påståenden om patientens status. Sannolika risker:
Det är oklart om vad som har föregått påståendet. Påståendet lämnar utrymme
för tolkning, är dessutom informationsfattigt. Oklart vad påståendet relaterar
till.. Möjliga konsekvenser: Det är inte patientsäkert p.g.a. för stort
tolkningsutrymme. Det förekommer även att samma påstående återkommer flera
gånger under en vårdperiod utan datum för första gången iakttagelsen gjordes.
Ofta saknas uppföljning. Detta medför en oklarhet för vårdpersonalen som läser
journalanteckningen om patientens sinnesstämning ändrats.


Exempel A: Patienten har varit inneliggande under två dagar inom vilka
omvårdnadsstatus skrivits en gång och kopierats tre gånger med tillägg
av ny information. Patienten blev inskriven före studieperiodens början.
Samma påståenden återkommer i alla kopierade anteckningar. Det är
oklart hur bedömningarna är gjorda. Ingen anteckning om uppföljning
återfinns.
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Under rubrik Kunskap/utveckling: 2/12 Är insatt i sin sjukdom och beh.

o Under rubrik Kommunikation: Inga kommunikationssvårigheter
o



Under rubrik Psykosocialt: 5/12 Är vid gott mod.

Exempel B: Oklart om det är vårdpersonalens bedömning eller om
patienten faktiskt har uppgett detta.
o Under rubrik Psykosocialt: Ter sig välmående.
o Under rubrik Välbefinnande: Välmående.



Exempel C: Har patienten uppgett detta och när skrevs anteckningen
första gången. Påståendet återkommer i alla sju kopierade
omvårdnadsstatus.
o Under rubrik smärta: Lite ont i huvudet.



Exempel D: Hur har bedömningen gjorts?
o Under rubrik Kommunikation: 7/12 Helt klar och adekvat

3.3.7 Exempel på företeelse 7.
Företeelse: Anteckning saknas helt en dag då patient varit inneliggande.
Sannolika risker: Vid personalskifte kan den som kommer till sitt pass inte läsa
på om sin patient. Möjliga konsekvenser: Viktig information förs inte vidare
och det blir omöjligt att i efterhand söka efter informationen.


Exempel A: Inga anteckningar är skrivna under vårdperiodens andra
dag. Patienten var inneliggande under hela studieperioden, d.v.s. sju
dagar.



Exempel B: I en läkaranteckning framkommer att en tidigare
läkaranteckning som borde ha skrivits tre veckor tillbaka i tiden saknas
avseende utförd dosplan.
o

Under rubrik Onkologisk behandling: Med pat i spinalanestesi
återskapas inställningsplanet. Dosplan utförd av dr X den 14/11 men det
saknas journalanteckning för detta tillfälle. 17 nålar införes till gott läge vilket
verifieras med röntgen. Nål J något medial men target täcks fint av dosplanen
ändå. Behandling ges komplikationsfritt utan hematuri.
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3.3.8 Exempel på företeelse 8
Företeelse: Info om patientens nuvarande status saknas, endast äldre uppgifter
repeteras. Sannolika risker: Patientens status och behov blir svårbedömt p.g.a.
avsaknad av uppföljning och aktuell information. Möjliga konsekvenser:
Patienten får inte den vård/stöd han/hon är i behov av.


Exempel A: Följande citat återfinns i alla omvårdnadsstatus under
studieperiodens samtliga dagar med start 5/12. Ingen aktuell information
om eventuell uppföljning återfinns.
o Under rubrik Kuratorssamtal: 29/11 Kuratorsamtal idag kl 14:10.



Exempel B: Information om sömn återfinns för dagarna 1/12, 3/12 och
4/12. Informationen repeteras under studieperioden 5/12-11/12 utan
tillägg om aktuell status.



Exempel C: Aktuellt status återfinns inte under flertalet rubriker under
anteckningar skrivna 5/12 och 6/12. Här återges två av dem.
o Under rubrik Smärta: 2/12 Nekar smärta
o

Under rubrik Sömn: 2/12 vaknar p g a urinträngningar men sömnar om
lätt.

3.3.9 Exempel på företeelse 9 och 10
Företeelse: Iakttagelser återges återkommande utan datum alternativt med
datumangivelse men ej i kronologisk ordning. Sannolika risker:
Felbedömningar kan göras då vårdpersonal som läser kan tro att uppgiften är
aktuell. Möjliga konsekvenser: Patienten behandlas utifrån felaktiga uppgifter.


Exempel A: Patienten blev inskriven före studieperiodens start och
förblev kvar även efter studieperiodens slut. Nedanstående iakttagelse
återkommer under samtliga dagar. Datum för när iakttagelsen är gjord
saknas, liksom uppföljning.
o Under rubrik Andning: Slem, lite blodtillblandat



Exempel B: Patienten har varit inneliggande före studieperiodens början
och är kvar efter dess slut. I alla kopierade omvårdnadsstatus, (sju
stycken) gjorda under dessa dagar återkommer påståenden som saknar
datum för när den första gången skrevs, ingen uppföljning går heller att
finna.
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o Under rubrik smärta: Lite ont i huvudet
o Under rubrik sömn: Sovit mycket bättre än tidigare nätter, med hjälp av t.
propavan 25 mg.
o

Under rubrik sammansatt status: Pat. kan inte gå ens med två levande
stöd. Måste ha hjälp med ADL. Mat och dryck.

Anmärkning: Sista citatet kvarstår även efter att ny information om att
patientens rörelseförmåga förbättrats lagts till under studieperioden.


Exempel C: Under studieperiodens samtliga dagar återges denna
anteckning i varje Omvårdnadsstatus. Inget datum för när informationen
har mottagits eller av vem framkommer.
o Under rubrik läkemedel: Frun uppger att pat har trombyl 75mg som pat
brukar få på morgonen.

Anmärkning: Informationen från anhöriga upprepas och anges därmed i andra,
tredje, fjärde hand.


Exempel D: Långa journalanteckningar av typen omvårdnadsstatus
kopieras men ny information om status läggs inte till utan hänvisning
görs till andra ställen i journalen där denna information går att finna.
o Under rubrik Cirkulation: Se akutuppgifter och mätvärden.

Anmärkning: Kunde bli mer tydligt om endast en anteckning med ovanstående
information gjordes utan återgivande av alla tidigare omvårdnadsstatus..


Exempel E: (figur 1) Under rubriken smärta framkommer ett exempel
där informationen inte ges i kronologisk ordning. Den ”felplacerade”
texten är markerad med lila.
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Figur 1 Informationen återges inte i kronologisk information
Smärta
28/11 Smärta vid ankomst. Pekar på hals och huvud.
28-29/11 natt: smärtpåverkad, pekar sin hals och ojar. Erhållit smärtlindring enl vb-ordination
med bra effekt.
29/11 Pat har smärtgenombrott på f.m Analgetika i.v. med kortvarig effekt.
em Kortvarig effekt bedöms av läk vara dosrealterad varför v.b dos höjs
30/11 fm pt har sovit det mesta och har varit vaken korta stunder där emellan då hon haft ont vid
två tillfällen och har blivit smärtstillad på mindre dos morfin än tidigare.
30/11 Pat. har inte behövt någon extra smärtlindring under kvällen. Xylocain viskös fungerat bra
mot smärta i munnen.
Natt 30/11-1/12. Smärta från urinrörsmynningen, av katetern. Får xylocainsalva att ta på med
god effekt.
Natten mot 2/12: Har smärta i halsen. Viker bra på smärtstillande. Sover länge på iv + sc
administrering.
Smärtan har inte riktigt kuperats enl tolk. Pat får mycket ont då hon kräks.
Natten mot 3/12: enl samtal med ssk som haft pat tidigare vårdtillfällen behöver pat primperan i
samband med morfininj. för att stävja illamåendet.. Prövar detta under natten.
11/12 pat uppger att har ont och begär morfin och sover efter den 2 -3 timmar
5/12 kvällen, VAS 0 kl 20:25.
7/12 Pat besväras av smärta i nacken, vill ha en värme dyna samt iv smärtlidring.
7/12. Smärta i halsen VAS 3
7/12 Smärtgenombrott x flera under em/kväll. På kvällen ber pt om intravenös smärtlindring.
9/12. Kvällen. Får smärtlindring via PEG, men patienten vill att man sprutar smärtlindring då
hon inte tror att morfin oral når smärtan uppe vid tonsillerna.
10/12 Smärta mun. Fått smärtlidrning * 2 via PEG innan iv. Ej fullt utvärderat effekt pga
språksvårigheter, men patient ligger lugnt och vilar efter iv analgetika.
10/12 Pat har återkommande smärtgenombrott, skriker rakt ut. Ger smärtlindring med realtivt
kortvarig effekt. Pat vill endast ha i.v.
11/12 Försöker att ge smärtlindring i Peg under natten men pat vill ha iv.
11/12 Pat uppger att hon har smärta. Somnar efter analgetika vb.

4 Summering
Ovanstående resultatredovisning har i huvudsak uppmärksammat företeelser
kopplade till form d.v.s. på vilket sätt hanteringen av patientuppgifter sker i
journalerna. Bland dessa företeelser återkommer olika former av såväl undersom överdokumentation. I flera fall har granskningen visat att viktig information
kan saknas i vissa journaler samtidigt som det i andra förekommer
dubbeldokumentation. Dubbeldokumentation i form av många kopierade
journaltexter riskerar att leda till bristfällig överskådlighet. Detta får till
konsekvens att informationssökningen blir tidsödande. Förfarandet riskerar i
förlängningen att därtill bli patientosäkert genom att ny information läggs till
gamla kopierade journaltexter och den nya informationen därmed lätt kan
försvinna i mängden. En fråga man kan ställa sig är hur alltför omfattande
dokumentation påverkar dess ändamålsenlighet.
Ingen enhetlighet har gått att se avseende var olika typer av information skall
skrivas och det resultatet ger en bild av att tydlig struktur saknas för vilken
information, som skall skrivas var. Resultatredovisningen har även påvisat
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förekomst av språkliga brister, förkortningar och användandet av ett medicinskt
språkbruk vilket kan leda till att information i journalen misstolkas. Likaledes
lämnar värdeladdade påståenden, som också observerats i journalerna, utrymme
för tolkning då det är oklart vad som har föregått påståendet. Vidare
uppmärksammar resultatredovisningen att det förekommer avsaknad av
information om aktuellt status men också avsaknad av anteckningar ett helt
dygn. Dessa företeelser kan föranleda till att viktig information riskerar att inte
överföras vid exempelvis personalskiften och därmed kan patientens aktuella
vård- och stödbehov äventyras. Uppföljning blir därmed inte heller möjligt.
Därtill återfinns återkommande iakttagelser utan datum alternativt att
iakttagelserna inte återges i kronologisk ordning vilket kan medföra risker i form
av felbedömningar grundade på inaktuell information.
Ytterligare gjord iakttagelse är att journaler inte förefaller användas för
kommunikation mellan vårdpersonal utan enbart för dokumentation av aktuella
iakttagelser. För att fungera som ett kommunikationsforum krävs ett system för
att bekräfta mottagen information vilket saknas i de granskade journalerna.
Nedan sammanfattas samtliga identifierade företeelser av riskområden funna i
journalerna. Företeelserna kan var för sig och i en rad kombinationer härledas
till konsekvenser som i sin tur medför säkerhetsrisker för patienten (figur 2).
Figur 2 Sammanfattning av de identifierade riskfaktorerna skrivna i journaler inom slutenvården
på onkologkliniken.
Dubbeldokumentation –
kopiering av tidigare journaltext
Samma journalrubrik
olika textinnehåll

Ny information läggs
till kopierad journaltext

Värdeladdade påståenden
om patientens status

Information om patientens nuvarande status
saknas, endast äldre uppgifter repeteras
Avsaknad av journalanteckningar
ett helt vårddygn

Olika journalrubrik,
samma textinnehåll

Språkliga brister, förkortningar
och medicinsk terminologi

Iakttagelser återges återkommande
utan datum

Händelser återges inte alltid i kronologisk
ordning i en anteckning

Patientsäkerheten
äventyras
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5 Belysning av gjorda fynd mot bakgrund av
gällande lagstiftning
Som ett avslutande led i riskanalysen har underlaget från journalgranskningen
analyserats i förhållande till Patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens
föreskrifter (SOSFS 2008:14) Informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården. En jämförelse med de aktuella föreskrifterna ger vid handen att
de identifierade riskfaktorerna enskilt och tillsammans kan leda till att 2§ i
Patientdatalagen (2008:355) inte fullt ut kan säkerställas, d.v.s. tillgodoseende
av patientsäkerhet och god kvalitet, främjande av kostnadseffektivitet. Mot
bakgrund av ovanstående lagstiftning och föreskrifter kan alla iakttagna
företeelser ha både direkta och indirekta konsekvenser för:




Kvalitet
Ekonomi
Patientsäkerhet

Nedanstående exempel avser att, mot bakgrund av gällande lagar och
föreskrifter, belysa sannolika risker och möjliga konsekvenser ur såväl
patientens, vårdpersonalens som verksamhetens perspektiv.
Exempel A
Företeelse 1: Dubbeldokumentation – kopiering av tidigare journaltext
Företeelse 2: Ny information läggs till kopierad journaltext
Patientdatalagen (2008:355) framhåller att ”den som för patientjournal ansvarar
för sina uppgifter i journalen” (3 kap. 4§) och att ”en journalanteckning ska,
om det inte finns någon synnerligt hinder, signeras av den som ansvarar för
uppgiften” (3 kap. 10§). Vidare anger 3 kap. 6§ Patientdatalagen (2008:355)
vilka uppgifter patientjournalen ska innehålla uppgifter för att ge patienten en
god och säker vård. Utöver dessa uppgifter framkommer det i kapitlet Rutiner
för journalföring, avsnittet Patientjournalens innehåll i Handboken till SOSFS
2008:14 att ”det är ingen fördel att dokumentera samma uppgifter flera gånger,
utan det minskar snarare överskådligheten i patientjournalen. En av poängerna
med sammanhållen journalföring är att kunna undvika dubbeldokumentation
(prop. 2007/08:126 s89). Handboken förtydligar också att ”om en patient
regelbundet kommer för att få behandling, en så kallad revisionspatient, måste
patientjournalen hållas aktuell genom nödvändiga kompletteringar”
Innebörden av signering av journalanteckning framgår av SOSFS 2008:4 4 kap.
4§: ”rutinerna för hantering av patientuppgifter ska säkerställa att väsentliga
ställningstaganden som rör vård och behandling [….] signeras av den som
svarar för uppgiften”.
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Enligt Patientdatalagen är ansvarsfrågan gällande uppgifter i en journaltext klar.
En fråga som därmed följer är om det är möjligt att stå ansvarig för en kopierad
text, som ursprungligen har skrivits av någon annan? En annan fråga är om det
huvudtaget är möjligt att ansvara för en uppgift, som någon annan har uppgett
tidigare, vilket är grundkravet för den signeringsansvarige? Att
dubbeldokumentera minskar överskådligheten, vilket föranleder att endast
kompletterande uppgifter är att föredra. Detta medför också att den som signerat
uppgiften även är den, som kan svara för den. Ny information blir därigenom
lättare att finna och risken för att viktig information inte når mottagaren kan
reduceras. Det är också högst troligt att letandet efter aktuell och relevant
information i omfattande dubbelkopierade textmassor är tidsödande. Att lätt
hitta ny och väsentlig information är tidsbesparande och därmed
kostnadseffektivt.
Exempel B
Företeelse 3: Olika journalrubrik – samma textinnehåll
Företeelse 4: Samma journalrubrik – olika textinnehåll
Ansvaret för en ändamålsenlig dokumentation av patientuppgifter åvilar enligt
föreskrifterna vårdgivaren som ” ska säkerställa att det finns rutiner för hur
patientuppgifter ska dokumenteras i patientjournalen” (SOSFS 2008:14 3 kap.
1§). Vidare framgår det att ”rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska
säkerställa att uppgifterna så långt möjligt dokumenteras med hjälp av
nationellt fastställda begrepp och termer, klassifikationer och övriga kodverk”
(SOSFS 2008:14 3 kap. 2§).
Användandet av olika journalrubriker men samma textinnehåll alternativt
samma journalrubrik men olika textinnehåll gör det svårt för läsaren att veta var
en viss typ av information står att finna. Enligt föreskrifterna åligger det alltså
vårdgivaren att tillhandahålla rutiner för att säkerställa att patientuppgifter
dokumenteras på ett korrekt sätt i patientjournalen. Otydligheten och
inkonsekvensen över var viss typ av information går att finna skapar oklarhet
och förvirring vilket direkt påverkar kvaliteten. Det är inte heller
kostnadseffektivt att vårdpersonal behöver lägga tid på att söka efter information
i journalen då ingen enhetlighet finns avseende rubrikanvändning.
Patientsäkerheten påverkas också om en viss typ av information som förväntas
vara tillgänglig under en specifik typ av rubrik saknas.
Exempel C
Företeelse 5: Språkliga brister, förkortningar och medicinskt språkbruk
Företeelse 6: Värdeladdade påståenden om patientens status
Enligt Patientdatalagen (2008:355) framkommer det att ”syftet med att föra en
patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten.
En patientjournal är även en informationskälla för patienten [….] (3 kap. 2§).
Vidare framkommer att ”de journalhandlingar som upprättas inom hälso- och
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sjukvården ska vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så
lätta som möjligt att förstå för patienten (3 kap. 13§). Ytterligare förtydliganden
går att finna i kapitlet Rutiner för journalföring, avsnittet Patientjournalens
innehåll i Handboken till SOSFS 2008:14 där det framhålls att ”en
patientjournal ska kunna läsas och förstås av annan hälso- och
sjukvårdspersonal men också av patienten. Därför är det nödvändigt att viss
information finns med och att man använder vedertagna termer och begrepp i
journalföringen. Enligt föreskrifterna ska ”rutinerna för hantering av
patientuppgifter… säkerställa att en patient kan ta del av sin patientjournal på
ett sådant sätt som han eller hon kan förstå (SOSFS 2008:14 4 kap. 13§).
Förutom att journalen ska bidra till god och säker vård skall den också fungera
som en informationskälla för patienten. Språkliga brister och förkortningar
medför inte bara att information kan misstolkas av patienter utan även av
vårdpersonal. Detta kan riskera patientsäkerheten genom att felaktiga slutsatser
dras på basen av den givna informationen. Journaltexterna ska vara skriva på ett
sätt så att även patienter kan förstå dem. Ett medicinskt språkbruk gör att
patienter utan vårdbakgrund har svårt att förstå innehållet. Värdeladdade
påståenden ska i möjligast mån undvikas då de lämnar utrymme för tolkning.
Tillför ett påstående värdefull information till vården och behandlingen är det av
vikt att det framkommer vad påståendet baseras på. Är det patienten själv som
har uppgett informationen eller har vårdpersonalen gjort en egen bedömning?
Om påståendet baseras på vårdpersonalens bedömning är det centralt att också
redogöra för hur bedömningen genomförts (användning av instrument, skala
etc.)
Exempel D
Företeelse 7: Helt avsaknad av journalanteckningar för en patient
Företeelse 8: Avsaknad av aktuell status
Företeelse 9: Iakttagelser återges återkommande utan datum
Företeelse 10: Händelser återges inte alltid i kronologisk ordning i en
journalanteckning
Enligt Patientdatalagen (2008:355) skall ”vid vård av patienter … det föras
patientjournal [….]” (3 kap. 1§). Vidare uttrycks att ”en patientjournal är även
en informationskälla för patienten, uppföljning och utveckling av verksamheten,
tillsyn och rättsliga krav, uppgiftsskyldighet enligt lag samt forskning” (3 kap.
2§) samt att ”patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har
gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes” (3 kap. 6§).
Föreskrifterna tydliggör att ”tidpunkten för varje vårdkontakt som en patient ska
ha eller har haft finns angiven” (SOSFS 2008:14 3 kap. 4§ punkt 4) samt att
”rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att en
patientjournal [….] innehåller uppgifter om aktuellt hälsotillstånd och
medicinska bedömningar” (SOSFS 2008:14 3 kap. 6§ punkt 1).

Karolinska Institutet – Riskanalys - Journalgranskning

22 (31)

En genomgående iakttagelse vid granskningen av journalerna är avsaknaden av
uppföljning av patientens tillstånd och utvärdering av vidtagna åtgärder. Enligt
föreskrifterna ska ”rutinerna för dokumentation av patientuppgifter [….] även
säkerställa att patientjournalen kan utgöra underlag för uppföljning av vårdens
resultat och kvalitet” (SOSFS 2008:14 3 kap. 3§) .
Av Patientdatalagen framkommer tydligt att journalföring är ett krav och i linje
med detta uppenbarar sig flera patientsäkerhetsrisker i fall där journalföring
saknas. Viktig information riskerar att inte överföras vidare till berörd
vårdpersonal. Det är inte heller möjligt att i efterhand söka information. Att
aktuellt status saknas och endast äldre uppgifter repeteras medför också risker då
patienten riskerar att inte få sitt behov av vård och stöd tillgodosett. Enligt
Patientdatalagen ska journalen innehålla både uppgift om vem som gjort
anteckningen och när den är gjord. När iakttagelser återges utan datum eller när
händelserna inte återges i kronologisk ordning kan patienten riskera att
behandlas utifrån felaktiga uppgifter. Likaså bidrar avsaknad av uppföljning och
utvärdering till osäkerhet om utvecklingen av patientens hälsa och effekten av
vidtagna åtgärder.
Ändamålsenligheten i en journalföring med ovan beskrivna brister kan
ifrågasättas.

5.1 Avslutande framåtblick
Vid sidan av den ovan rapporterade riskanalysen har rapporten även haft för
avsikt att utgöra en pilotstudie och ett underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete.
Mot bakgrund av detta vore det särskilt intressant att i ett nästa steg se till s.k.
”best practice” och hur andra har gjort och lära av dessa erfarenheter. För att
utforma optimala rutiner för informationshantering och journalföring är det
också av intresse att vidareutveckla studien genom att i detalj studera lokala
kontextförhållanden som det aktuella journalsystemet verkar inom. Detta skulle
möjliggöra byggandet av utvecklingsförslag grundade på användarnas unika
kunskaper och erfarenheter, vilket utgör en ovärderlig källa och en naturlig
grund för allt framåtsträvande utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård.
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Bilaga 1.
Exemplet visar på mängden text som ofta förekommer i anteckningar av typen
omvårdnadsstatus vilket gör det svårt för läsaren att sålla fram/hitta ny
information. Denna anteckning kopierades tre gånger under ett dygn med några
få tillägg av information mitt i anteckningen (tabell 5).
Tabell 5 Exemplet visar tre omvårdnadsstatus skrivna under samma dygn.
OMVÅRDNADSSTATUS
DYGN 5

OMVÅRDNADSSTATUS
DYGN 5

OMVÅRDNADSSTATUS
DYGN 5

Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation

28/11 Kommunikationssvårigheter r/t
språkförbistring. Svårt att tala nu också
r/t brachykatetrar.

28/11Kommunikationssvårigheter r/t
språkförbistring. Svårt att tala nu också
r/t brachykatetrar.

28/11 Kommunikationssvårigheter r/t
språkförbistring. Svårt att tala nu också
r/t brachykatetrar.

28-29/11 natt: svårt att informera
patienten om varför hon har erhållit
KAD r/t språkförbistring, behöver nog få
detta förklarat av tolken vid nästa samtal.

28-29/11 natt: svårt att informera
patienten om varför hon har erhållit
KAD r/t språkförbistring, behöver nog få
detta förklarat av tolken vid nästa samtal.

28-29/11 natt: svårt att informera
patienten om varför hon har erhållit
KAD r/t språkförbistring, behöver nog
få detta förklarat av tolken vid nästa
samtal.

Natten mot 2/12: får tolkning av
undersköterska Abdil.

Natten mot 2/12: får tolkning av
undersköterska Abdil.

Natten mot 2/12: får tolkning av
undersköterska Abdil.

Kunskap/utveckling
28/11 Informerats av läk via tolk varför
hon är här.

Kunskap/utveckling
28/11 Informerats av läk via tolk varför
hon är här.

Kunskap/utveckling
28/11 Informerats av läk via tolk varför
hon är här.
10/12 Instruerats i att hantera PEG.

Andning
28/11 O2 vid ankomst, god saturation,
O2 avvecklas i samråd med läk.

Andning
28/11 O2 vid ankomst, god saturation,
O2 avvecklas i samråd med läk.

Andning
28/11 O2 vid ankomst, god saturation,
O2 avvecklas i samråd med läk.

Slem, lite blodtillblandat.

Slem, lite blodtillblandat.

Slem, lite blodtillblandat.

Natten 30/11-1/12. Besvärligt med slem.
Får slemlösande tidigare på morgonen,
med god effekt.

Natten 30/11-1/12. Besvärligt med slem.
Får slemlösande tidigare på morgonen,
med god effekt.

Natten 30/11-1/12. Besvärligt med
slem. Får slemlösande tidigare på
morgonen, med god effekt.

Cirkulation

Cirkulation

Cirkulation

28/11 Något blek. Hypoton.

28/11 Något blek. Hypoton.

28/11 Något blek. Hypoton.

29/11 Anemisk Erhåller erytrocyter

29/11 Anemisk Erhåller erytrocyter

29/11 Anemisk Erhåller erytrocyter

Natten mot 3/12: Uppskattar att
patienten pga kräkningar är dehydrerad.
Får ord. på 1000ml Ringer Acetat.

Natten mot 3/12: Uppskattar att
patienten pga kräkningar är dehydrerad.
Får ord. på 1000ml Ringer Acetat.

Natten mot 3/12: Uppskattar att
patienten pga kräkningar är dehydrerad.
Får ord. på 1000ml Ringer Acetat.

Access
28/11 Piccline, provisoriskt omlagd
28/11 enl ant, MRSA-odlas vid nästa
oml.

Access
28/11 Piccline, provisoriskt omlagd
28/11 enl ant, MRSA-odlas vid nästa
oml.

Access
28/11 Piccline, provisoriskt omlagd
28/11 enl ant, MRSA-odlas vid nästa
oml.

Grön PVK.

Grön PVK.

Grön PVK.

6/12 Piccline omlagd. Synlig blå del

6/12 Piccline omlagd. Synlig blå del

6/12 Piccline omlagd. Synlig blå del
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mäter 1 cm. Bakterie- MRSA-odl taget.

mäter 1 cm. Bakterie- MRSA-odl taget.

mäter 1 cm. Bakterie- MRSA-odl taget.

Nutrition
28/11 Försörjer sig endast via PEG.
Erhåller sondnäring långsamt under
kväll, u a.

Nutrition
28/11 Försörjer sig endast via PEG.
Erhåller sondnäring långsamt under
kväll, u a.

Nutrition
28/11 Försörjer sig endast via PEG.
Erhåller sondnäring långsamt under
kväll, u a.

29/11 Se dietistanteckning för
administrering av sondmat.

29/11 Se dietistanteckning för
administrering av sondmat.

29/11 Se dietistanteckning för
administrering av sondmat.

em Kräks upp sondmat innan den är klar
får näringsdryck motsv kcal mängd
under kvällen Fungerar bättre

em Kräks upp sondmat innan den är klar
får näringsdryck motsv kcal mängd
under kvällen Fungerar bättre

em Kräks upp sondmat innan den är klar
får näringsdryck motsv kcal mängd
under kvällen Fungerar bättre

30/11 Sondmaten gått in långsamt under
fm. har inte kräkts,

30/11 Sondmaten gått in långsamt under
fm. har inte kräkts,

30/11 Sondmaten gått in långsamt under
fm. har inte kräkts,

1/12 Kräks ej av sondmaten.

1/12 Kräks ej av sondmaten.

1/12 Kräks ej av sondmaten.

Natten mot 2/12: pat kräks på morgonen
trots en mycket långsam takt. Pat vill
helst ha iv.nutrition.

Natten mot 2/12: pat kräks på morgonen
trots en mycket långsam takt. Pat vill
helst ha iv.nutrition.

Natten mot 2/12: pat kräks på morgonen
trots en mycket långsam takt. Pat vill
helst ha iv.nutrition.

2/12 klarar ej ta sondmaten på fm. På
lunch tid ger ND 200 ml med 400 kcal.

2/12 klarar ej ta sondmaten på fm. På
lunch tid ger ND 200 ml med 400 kcal.

2/12 klarar ej ta sondmaten på fm. På
lunch tid ger ND 200 ml med 400 kcal.

3/12 Klarar ej intag via PEG då hon
kräks, extra vätskedropp ges.

3/12 Klarar ej intag via PEG då hon
kräks, extra vätskedropp ges.

3/12 Klarar ej intag via PEG då hon
kräks, extra vätskedropp ges.

4/12 Har inte fått morgonens sondmat.
Provar att ge lunchens sondmat mycket
sakta under flera timmar.

4/12 Har inte fått morgonens sondmat.
Provar att ge lunchens sondmat mycket
sakta under flera timmar.

4/12 Har inte fått morgonens sondmat.
Provar att ge lunchens sondmat mycket
sakta under flera timmar.

5/12 Prövas snabbare takt sondmat, går
bra.

5/12 Prövas snabbare takt sondmat, går
bra.

5/12 Prövas snabbare takt sondmat, går
bra.

7/12. Kontaktar dietisten för en ny
bedömmning.

7/12. Kontaktar dietisten för en ny
bedömmning.

7/12. Kontaktar dietisten för en ny
bedömmning.

8/12 Se ny dietsitanteckning. Har under
kvällen fått näringsdryck och vatten
istället för sondmat pga kräkningar.

8/12 Se ny dietsitanteckning. Har under
kvällen fått näringsdryck och vatten
istället för sondmat pga kräkningar.

8/12 Se ny dietsitanteckning. Har under
kvällen fått näringsdryck och vatten
istället för sondmat pga kräkningar.
10/12 Ngt försenat dagsprogram för
nutrition r/t illamående på morgonen

Ätsvårigheter

Ätsvårigheter

Ätsvårigheter

28/11 Munhåleproblem, slem.

28/11 Munhåleproblem, slem.

28/11 Munhåleproblem, slem.

30/11 munvård

30/11 munvård

30/11 munvård

Illamående/kräkning

Illamående/kräkning

Illamående/kräkning

28/11 Ej kräkning.

28/11 Ej kräkning.

28/11 Ej kräkning.

natten mot 3/12: Har, enl rapport, hela
dagen samt nu under natten haft flera
mindre kräkningar trots primperan

natten mot 3/12: Har, enl rapport, hela
dagen samt nu under natten haft flera
mindre kräkningar trots primperan

natten mot 3/12: Har, enl rapport, hela
dagen samt nu under natten haft flera
mindre kräkningar trots primperan

3/12 Kräkning på morgon. Sedan
fortsätter pt kräkas upp så fort hon får
intag via PEG. Grönaktig färg och pt tar
sig åt maggropen. Ger ej mer via PEG.

3/12 Kräkning på morgon. Sedan
fortsätter pt kräkas upp så fort hon får
intag via PEG. Grönaktig färg och pt tar
sig åt maggropen. Ger ej mer via PEG.

3/12 Kräkning på morgon. Sedan
fortsätter pt kräkas upp så fort hon får
intag via PEG. Grönaktig färg och pt tar
sig åt maggropen. Ger ej mer via PEG.
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4/12 Kv: Enl rapport ej kräkn under
dagen, ej heller under kvällen.
6/12 Kräks kraftigt fm, pågående
sondmatn, stängs av. Uppger att det är en
av brustabl i PEG hon mår illa av.
(Cefamox?).

4/12 Kv: Enl rapport ej kräkn under
dagen, ej heller under kvällen.
6/12 Kräks kraftigt fm, pågående
sondmatn, stängs av. Uppger att det är en
av brustabl i PEG hon mår illa av.
(Cefamox?).

4/12 Kv: Enl rapport ej kräkn under
dagen, ej heller under kvällen.
6/12 Kräks kraftigt fm, pågående
sondmatn, stängs av. Uppger att det är
en av brustabl i PEG hon mår illa av.
(Cefamox?).

7/12. Har ej haft illamående eller
kräkning nu på fm.

7/12. Har ej haft illamående eller
kräkning nu på fm.

7/12. Har ej haft illamående eller
kräkning nu på fm.

7/12 Kräkts ordentligt en gång under
kvällen. Illamåendet gick över direkt.

7/12 Kräkts ordentligt en gång under
kvällen. Illamåendet gick över direkt.

7/12 Kräkts ordentligt en gång under
kvällen. Illamåendet gick över direkt.

8/12 Kräks upp en hel sondmatspåse
under kvällen.

8/12 Kräks upp en hel sondmatspåse
under kvällen.

9/12 Uppger att hon rapar så att hon
känner att hon behöver kräkas.

9/12 Uppger att hon rapar så att hon
känner att hon behöver kräkas.
9/12, kvällen, har ej mått illa eller
kräkts.

8/12 Kräks upp en hel sondmatspåse
under kvällen.
9/12 Uppger att hon rapar så att hon
känner att hon behöver kräkas.
9/12, kvällen, har ej mått illa eller
kräkts.

10/12 kräkning och illamånde
morgontid, troligen r/t slem.
Elimination
28/11Tappad senast kl 16. Ej kissat
under kvällen. Bladderscan på kväll visar
500 resurin.

Elimination
28/11Tappad senast kl 16. Ej kissat
under kvällen. Bladderscan på kväll
visar 500 resurin.

Elimination
28/11Tappad senast kl 16. Ej kissat
under kvällen. Bladderscan på kväll
visar 500 resurin.
28-29/11 natt: patient varit på toaletten
28-29/11 natt: patient varit på toaletten
28-29/11 natt: patient varit på toaletten
vid 23 tiden och haft miktion. Resurin
vid 23 tiden och haft miktion. Resurin
vid 23 tiden och haft miktion. Resurin
430 ml. Erhåller KAD ch12 med 10 ml
430 ml. Erhåller KAD ch12 med 10 ml
430 ml. Erhåller KAD ch12 med 10 ml
sterilt vtn i kuffen utan komplikationer
sterilt vtn i kuffen utan komplikationer
sterilt vtn i kuffen utan komplikationer
efter tidigare konsultation med onk.
efter tidigare konsultation med onk. jour. efter tidigare konsultation med onk. jour. jour.
Natten 30/11-1/12. Tömt kateterpåsen på Natten 30/11-1/12. Tömt kateterpåsen på Natten 30/11-1/12. Tömt kateterpåsen
1 liter urin på morgonen.
1 liter urin på morgonen.
på 1 liter urin på morgonen.
Natten mot 3/12: Upplever att patienten Natten mot 3/12: Upplever att patienten Natten mot 3/12: Upplever att patienten
har rödfärgad urin. Var god se labvärden. har rödfärgad urin. Var god se
har rödfärgad urin. Var god se
Detta är nytillkommet på efternatten.
labvärden. Detta är nytillkommet på
labvärden. Detta är nytillkommet på
Tidigare var urinen koncentrerad men ej efternatten. Tidigare var urinen
efternatten. Tidigare var urinen
rödfärgad. Jouren kontaktad. Var god se koncentrerad men ej rödfärgad. Jouren
koncentrerad men ej rödfärgad. Jouren
ssk-anteckning.
kontaktad. Var god se ssk-anteckning.
kontaktad. Var god se ssk-anteckning.

På morgonen efter 1000ml RingerAcetat, är urinen gul igen.

På morgonen efter 1000ml RingerAcetat, är urinen gul igen

På morgonen efter 1000ml RingerAcetat, är urinen gul igen.

5/12 KAD dragen, miktionsobs, varit på
toaletten en gång efter.

5/12 KAD dragen, miktionsobs, varit på
toaletten en gång efter.

5/12 KAD dragen, miktionsobs, varit på
toaletten en gång efter.

5/12. Bladder Scannad x 2 nu på kvällen.
Kontaktar jouren då patienten har 210ml
i resurin. Enl jouren ska en ny bladder
scann tas vid 21:30, om hon fortfarande
har 210ml eller mer i residualurin ska
hon tappas.

5/12. Bladder Scannad x 2 nu på kvällen.
Kontaktar jouren då patienten har 210ml
i resurin. Enl jouren ska en ny bladder
scann tas vid 21:30, om hon fortfarande
har 210ml eller mer i residualurin ska
hon tappas.

5/12. Bladder Scannad x 2 nu på
kvällen. Kontaktar jouren då patienten
har 210ml i resurin. Enl jouren ska en
ny bladder scann tas vid 21:30, om hon
fortfarande har 210ml eller mer i
residualurin ska hon tappas.

6/12 Tagit en bladerscan som visar
471ml i blåsan, försöker sätta en KAD
2gånger och mislykas.

6/12 Tagit en bladerscan som visar
471ml i blåsan, försöker sätta en KAD
2gånger och mislykas.

6/12 Tagit en bladerscan som visar
471ml i blåsan, försöker sätta en KAD
2gånger och mislykas.

Fm: Resurin 130 ml före lunch, uppger
att hon kan kissa. KAD avvaktas.

Fm: Resurin 130 ml före lunch, uppger
att hon kan kissa. KAD avvaktas.

Fm: Resurin 130 ml före lunch, uppger
att hon kan kissa. KAD avvaktas.
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7/12. Movicol ej givet då patienten har
lösavföring.

7/12. Movicol ej givet då patienten har
lösavföring.

7/12. Movicol ej givet då patienten har
lösavföring.

7/12 Pt uppger att hon mikterat
ordentligt vid 19-tiden.

7/12 Pt uppger att hon mikterat
ordentligt vid 19-tiden.

7/12 Pt uppger att hon mikterat
ordentligt vid 19-tiden.

Fallrisk, bedömning

Fallrisk, bedömning

Fallrisk, bedömning

Ja, föreligger
28/11 Ja, vid ankomst då hon var mkt
trött och tagen.

Ja, föreligger
28/11 Ja, vid ankomst då hon var mkt
trött och tagen.

Ja, föreligger
28/11 Ja, vid ankomst då hon var mkt
trött och tagen.

Hud/vävnad
28/11 Hel hudkostym, förutom piccline
och PVK hö hand samt brachykatetrar.

Hud/vävnad
28/11 Hel hudkostym, förutom piccline
och PVK hö hand samt brachykatetrar.

Hud/vävnad
28/11 Hel hudkostym, förutom piccline
och PVK hö hand samt brachykatetrar.

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Fullt rörlig, sköter ADL självständigt

Fullt rörlig, sköter ADL självständigt

Fullt rörlig, sköter ADL självständigt

Sömn
28-29/11 natt: sovit till och från, vaknar
lätt vid rörelse i rummet.

Sömn
28-29/11 natt: sovit till och från, vaknar
lätt vid rörelse i rummet.

Sömn
28-29/11 natt: sovit till och från, vaknar
lätt vid rörelse i rummet.

30/11 Pat. har sovit mycket på em/kväll.

30/11 Pat. har sovit mycket på em/kväll.

30/11 Pat. har sovit mycket på em/kväll.

Natten mot 2/12: Sovit bra med hjälp av
smärtstillande.

Natten mot 2/12: Sovit bra med hjälp av
smärtstillande.

Natten mot 2/12: Sovit bra med hjälp av
smärtstillande.

3/12 Sover mkt på fm.

3/12 Sover mkt på fm.

3/12 Sover mkt på fm.

4/12 Kv: Sover mkt em, kväll.

4/12 Kv: Sover mkt em, kväll.

4/12 Kv: Sover mkt em, kväll.

6/12 Fortf mkt trött, somnar lätt.

6/12 Fortf mkt trött, somnar lätt.

6/12 Fortf mkt trött, somnar lätt.

Smärta
Smärta
Smärta
28/11 Smärta vid ankomst. Pekar på hals 28/11 Smärta vid ankomst. Pekar på hals 28/11 Smärta vid ankomst. Pekar på
och huvud.
och huvud.
hals och huvud.
28-29/11 natt: smärtpåverkad, pekar sin
hals och ojar. Erhållit smärtlindring enl
vb-ordination med bra effekt.

28-29/11 natt: smärtpåverkad, pekar sin
hals och ojar. Erhållit smärtlindring enl
vb-ordination med bra effekt.

28-29/11 natt: smärtpåverkad, pekar sin
hals och ojar. Erhållit smärtlindring enl
vb-ordination med bra effekt.

29/11 Pat har smärtgenombrott på f.m
Analgetika i.v. med kortvarig effekt.

29/11 Pat har smärtgenombrott på f.m
Analgetika i.v. med kortvarig effekt.

29/11 Pat har smärtgenombrott på f.m
Analgetika i.v. med kortvarig effekt.

em Kortvarig effekt bedöms av läk vara
dosrealterad varför v.b dos höjs

em Kortvarig effekt bedöms av läk vara
dosrealterad varför v.b dos höjs

em Kortvarig effekt bedöms av läk vara
dosrealterad varför v.b dos höjs

30/11 fm pt har sovit det mesta och har
varit vaken korta stunder där emellan då
hon haft ont vid två tillfällen och har
blivit smärtstillad på mindre dos morfin
än tidigare.

30/11 fm pt har sovit det mesta och har
varit vaken korta stunder där emellan då
hon haft ont vid två tillfällen och har
blivit smärtstillad på mindre dos morfin
än tidigare.

30/11 fm pt har sovit det mesta och har
varit vaken korta stunder där emellan då
hon haft ont vid två tillfällen och har
blivit smärtstillad på mindre dos morfin
än tidigare.
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30/11 Pat. har inte behövt någon extra
smärtlindring under kvällen. Xylocain
viskös fungerat bra mot smärta i
munnen.

30/11 Pat. har inte behövt någon extra
smärtlindring under kvällen. Xylocain
viskös fungerat bra mot smärta i
munnen.

30/11 Pat. har inte behövt någon extra
smärtlindring under kvällen. Xylocain
viskös fungerat bra mot smärta i
munnen.

Natt 30/11-1/12. Smärta från
urinrörsmynningen, av katetern. Får
xylocainsalva att ta på med god effekt.

Natt 30/11-1/12. Smärta från
urinrörsmynningen, av katetern. Får
xylocainsalva att ta på med god effekt.

Natt 30/11-1/12. Smärta från
urinrörsmynningen, av katetern. Får
xylocainsalva att ta på med god effekt.

Natten mot 2/12: Har smärta i halsen.
Viker bra på smärtstillande. Sover länge
på iv + sc administrering.

Natten mot 2/12: Har smärta i halsen.
Viker bra på smärtstillande. Sover länge
på iv + sc administrering.

Natten mot 2/12: Har smärta i halsen.
Viker bra på smärtstillande. Sover länge
på iv + sc administrering.

Smärtan har inte riktigt kuperats enl tolk. Smärtan har inte riktigt kuperats enl tolk. Smärtan har inte riktigt kuperats enl
Pat får mycket ont då hon kräks.
Pat får mycket ont då hon kräks.
tolk. Pat får mycket ont då hon kräks.
Natten mot 3/12: enl samtal med ssk som
haft pat tidigare vårdtillfällen behöver
pat primperan i samband med morfininj.
för att stävja illamåendet.. Prövar detta
under natten.

Natten mot 3/12: enl samtal med ssk som
haft pat tidigare vårdtillfällen behöver
pat primperan i samband med morfininj.
för att stävja illamåendet.. Prövar detta
under natten.

Natten mot 3/12: enl samtal med ssk
som haft pat tidigare vårdtillfällen
behöver pat primperan i samband med
morfininj. för att stävja illamåendet..
Prövar detta under natten.

5/12 kvällen, VAS 0 kl 20:25.

5/12 kvällen, VAS 0 kl 20:25.

5/12 kvällen, VAS 0 kl 20:25.

7/12 Pat besväras av smärta i nacken, vill 7/12 Pat besväras av smärta i nacken,
ha en värme dyna samt iv smärtlidring.
vill ha en värme dyna samt iv
smärtlidring.

7/12 Pat besväras av smärta i nacken,
vill ha en värme dyna samt iv
smärtlidring.

7/12. Smärta i halsen VAS 3

7/12. Smärta i halsen VAS 3

7/12. Smärta i halsen VAS 3

7/12 Smärtgenombrott x flera under
em/kväll. På kvällen ber pt om
intravenös smärtlindring.

7/12 Smärtgenombrott x flera under
em/kväll. På kvällen ber pt om
intravenös smärtlindring.
9/12. Kvällen. Får smärtlindring via
PEG, men patienten vill att man sprutar
smärtlindring då hon inte tror att
morfin oral når smärtan uppe vid
tonsillerna.

7/12 Smärtgenombrott x flera under
em/kväll. På kvällen ber pt om
intravenös smärtlindring.
9/12. Kvällen. Får smärtlindring via
PEG, men patienten vill att man sprutar
smärtlindring då hon inte tror att morfin
oral når smärtan uppe vid tonsillerna.
10/12 Smärta mun. Fått smärtlidrning
* 2 via PEG innan iv. Ej fullt
utvärderat effekt pga språksvårigheter,
men patient ligger lugnt och vilar efter
iv analgetika.

Tolkkontakt

Tolkkontakt

Tolkkontakt

29/11 Tolk idag kl 15:00.

29/11 Tolk idag kl 15:00.

29/11 Tolk idag kl 15:00.

Kuratorssamtal

Kuratorssamtal

Kuratorssamtal

29/11 Kuratorsamtal idag kl 14:10.

29/11 Kuratorsamtal idag kl 14:10.

29/11 Kuratorsamtal idag kl 14:10.

Psykosocialt
27/11 Ledsen, orosfylld vid ankomst.
Vill ej tillbaka till Norrtälje sjh.
Natten mot 2/12: Beskriver stark oro för
familjen som är kvar i hemlandet som nu
har stängda gränser.

Psykosocialt
27/11 Ledsen, orosfylld vid ankomst.
Vill ej tillbaka till Norrtälje sjh
Natten mot 2/12: Beskriver stark oro för
familjen som är kvar i hemlandet som nu
har stängda gränser.

Psykosocialt
27/11 Ledsen, orosfylld vid ankomst.
Vill ej tillbaka till Norrtälje sjh.
Natten mot 2/12: Beskriver stark oro för
familjen som är kvar i hemlandet som
nu har stängda gränser.
10/12 Oro över att analgetika i PEG ej
skall ha effekt på smärta. Fått
information via arabisktalande usk
ang analgetika och fördelen av att i
första hand välja orla lösning i PEG
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Bilaga 2.
Exempel A: Hur väljs typ av anteckning ut och när används vilken? Exemplet
illustrerar hur godtyckligt informationen placeras under de olika rubrikerna
status, omvårdnadsstatus, omvårdnadsanamnes och omvårdnadsanteckning (2
varianter). Samtliga typer av anteckning används för att återge till stor del lika
information (tabell 6).
Tabell 6 Fyra exempel på journaltexter varav tre har olika rubriker men alla ger till viss del
likartad information.
STATUS

OMVÅRDNADSSTATUS

OMVÅRDNADSANAMNES

OMVÅRDNADSANT. OMVÅRDNADSANT.

Kontaktorsak
Gäst pt. avd. P51
inkommer pga.
nedsatt AT och
frossa. Har erhållit
cytostatika
111202. Upplever
sig vara lite
förkyld.
Överkänslighet
Laktosintolerant.

Kommunikation
Inga
kommunikationssvårigheter

Allmänna uppgifter
Uppgiftslämnare
Pt själv

Omvårdnadsstatus

Anamnes

Andning

Kontaktorsak

Är andfådd vi minsta
ansträngning.

Får i dag sin första
brachybehandling av 2 i
prostatan, under
spinalanestesi. 10 Gy enligt
ordination, on-line
planering.

Kunskap/utveckling
Ter sig väl insatt i
sjukdom och behandling.
Orienterad i tid rum och
person.
Andning
Mycket andfådd vid
ankomst, något hjälpt av
2L syrgas.

Upplysning
Får lämnas ut

Central kärlaccess
Picc-line hö överarm.

Status

Kommunikation
Inga
kommunikationss
vårigehter.

Nutrition
Laktosintolerant.
Äter och dricker
vid ankomst till
avd.
Hud
Picc- line.
Modifierad
Nortonskala
27 poäng
MRSA-odling
Nej.

Smärta
Pt. uppger ingen
smärta.

Aktivitet
Sköter ADL
självständigt.
Psykosocialt
Bor ensam. Vuxen
son.

Cirkulation
Central kärlaccess

Picc
Satt 111209. Bra flöde
och retur.
Nutrition
Nedsatt nutritionsstatus
Intag per os:
Näringsdryck

Patientsamtycke
Sömn
samtycker till
Är mycket trött och
journalöverföring mellan avtacklad.
vårdgivare

MRSA-odling
Nej

Kontaktorsak
Leverpunktion

Har svårt att äta pga
aptitlöshet men kämpar i
sig näringsdryck varje
dag.

Hälsohistoria/ vårderf.
Bara goda erfarenheter
från onkologen

Illamående/kräkning

Överkänslighet
Ingen känd
överkänslighet

Brukar ha problem med
illamående, dock lite
bättre idag, men ej helt
borta.
Elimination
Inga miktionssvårigheter
Regelbunden avföring
utan problem
Hud/vävnad
Förutom piccline, inga
tecken på hudskada
Dränage

Dränage passivt
pleura höger 111209
10/12 Dränage stängt, ej
runnit något under

Social bakgrund
Bor med make i villa.
Har vuxna barn
Omvårdnadsplanering
Ej aktuell i nuläget.

Elimination

KAD nr 12 satt inför
behandling. Kuffad med 10
ml NaCl och Omnipaque
enligt generell ord. KAD
kvar efter behandlingen.
Ingen hematuri efter
borttagande av brachynålar.

Hud/vävnad

Måttlig blödning från
insticksställerna i perineum
,yttre tryck några minuter,
sätter över ett förband.
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kvällen trotts försök till
tappning
Aktivitet
Fullt rörlig, sköter ADL
självständigt
Mycket trött och tagen
för tillfället, behöver
hjälp att komma upp på
toaletten och att förflytta
sig, sköter dock ADL
själv.
Fallrisk, bedömning

Nej, föreligger ej
Sömn
Mycket svårt att sova.
Använder
insomningstablett men
vaknar ändå flertalet
gånger per natt.
Smärta
Ej tillfågad.

Exempel B (figur 3) visar att Omvårdnadsanteckning även förekommer som en
hel sammanhängande text utan rubriker.
Figur 3 Omvårdnadsanteckning med sammanhängande text
Omvårdnadsanteckning
09:20 Spolar acitesdrän med några ml Nacl, går lätt att spola in Nacl och kan aspirera ett par ml
men tar sedan stopp. Rinner ej något mer i ascitesdrän. Drän även spolat igår kväll och sedan
stått öppet över natten, endast kommit ca 20-30 ml mörk röd/svart vätska.
14:00 Drar ascitesdrän. Omlagt med ABS förband, insticksstället ser oretat ut.
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Bilaga 3.
Exemplet avser journalanteckning gällande en patient som blev inskriven före
studieperiodens början och utskriven två dygn in i studieperioden. Under dessa
två dygn kopierades omvårdnadsstatus två gånger både första och andra dygnet.
Både nya rubriker och ny information lades till. I första dygnets första och andra
anteckning återfinns ny information, likaså i andra dygnets första anteckning.
Den sista anteckningen innehar en ny rubrik: ”vårdförlopp”. Noteringarna under
den rubriken påminner om innehållet i en omvårdnadsepikris. Ingen övrig ny
information, utöver vårdförlopp lades till den andra anteckningen
omvårdnadsstatus (tabell 7).
Tabell 7 visar två anteckningar av typen omvårdnadsstatus skrivna under samma dygn. Den
senare skiljer sig från den föregående genom rubriken Vårdförlopp.
OMVÅRDNADSSTATUS

OMVÅRDNADSSTATUS

DYGN 2, 6/12

DYGN 2, 6/12

Kommunikation

Kommunikation

Inga kommunikationssvårigheter

Inga kommunikationssvårigheter

Kunskap/utveckling
2/12 Är insatt i sin sjukdom och beh.

Vårdförlopp
6/12 är välmående efter första HDR, kissat 3 gg efter
KADdragning komplikationsfritt. Inga besvär vid
miktion. Är informerad om tab Bactrim som ska tas
enligt tidigare dr-ordination. går hem.
Kunskap/utveckling
2/12 Är insatt i sin sjukdom och beh.

Andning

Andning

2/12 Respiratoriskt stabil.

2/12 Respiratoriskt stabil.

5/12 Respiratoriskt stabil efter behandling.
Cirkulation

5/12 Respiratoriskt stabil efter behandling.
Cirkulation

2/12 Cirkulatoriskt stabil.

2/12 Cirkulatoriskt stabil.

5/12 Cirkulatoriskt stabil efter behandling.

5/12 Cirkulatoriskt stabil efter behandling.

Access

Access

5/12 PVK

5/12 PVK

6/12 PVK dragen

6/12 PVK dragen

Nutrition

Nutrition

Äter normalkost med god aptit

Äter normalkost med god aptit

Elimination
2/12 har täta urinträngningar r/t extern strålbeh.
KAD
5/12 Ja. Klar urin i KAD.

Elimination
2/12 har täta urinträngningar r/t extern strålbeh.
KAD
5/12 Ja. Klar urin i KAD.

6/12 KAD dragen

6/12 KAD dragen

Hud/vävnad

Hud/vävnad

2/12 Har ett torrt sår på höger fot som läker inte ut. har 2/12 Har ett torrt sår på höger fot som läker inte ut. har
varit många ggr hus läkare och har fått salva för det.
varit många ggr hus läkare och har fått salva för det.
Modifierad Nortonskala
28 poäng

Modifierad Nortonskala
28 poäng

Sår

Sår

Skrubbsår
2/12 Höger fot.

Skrubbsår
2/12 Höger fot.
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Aktivitet
Fullt rörlig, sköter ADL självständigt

Aktivitet
Fullt rörlig, sköter ADL självständigt

Fallrisk, bedömning

Fallrisk, bedömning

Nej, föreligger ej
2/12 Downton fallrisk 0
Sömn
2/12 vaknar p g a urinträngningar men sömnar om lätt.

Nej, föreligger ej
2/12 Downton fallrisk 0
Sömn
2/12 vaknar p g a urinträngningar men sömnar om lätt.

Smärta
2/12 Nekar smärta

Smärta
2/12 Nekar smärta

Psykosocialt

Psykosocialt

5/12 Är vid gott mod.

5/12 Är vid gott mod.

