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Sammanfattning;  
 
Enligt patientjournallagen har sjuksköterskan skyldigheter att föra journal om patienten. I 
Sverige finns elektronisk- och pappersbaserad journalföring i olika utsträckningar. Elektroniskt 
beslutstödsystem är en vägledning för sjuksköterskan i arbetet. Attityd kan beskrivas som inlärda 
inställningar antingen för eller emot något och hur situationer upplevs. Syftet var att beskriva 
faktorer som hade betydelse för sjuksköterskans attityder till omvårdnadsdokumentation. En 
litteraturstudie användes där elektroniska sökningar gjordes i databaserna Cinahl, Medline och 
PsycInfo. Även en manuell sökning gjordes. Huvudresultatet visade att sjuksköterskans attityder 
hade betydelse för sjuksköterskans ålder, utbildningsnivå, förhållningssätt till datorer och 
arbetssituation. Faktorer såsom arbetsledningens och professioners attityder hade också betydelse 
för sjuksköterskans attityder till omvårdnadsdokumentation vid implementering av 
dokumentationssystem. Sjuksköterskans attityder hade betydelse till den muntliga rapporteringen 
då den ansågs att den kunde tas bort och att organisatoriska förändringar behövdes då 
implementeringen skedde. Slutsatsen som kan dras av litteraturstudiens resultat, är att 
sjuksköterskans IT-kunskaper en generationsfråga, som måste förändras genom att ge 
sjuksköterskan olika förutsättningar såsom utbildning, stöd, motivation och organisationiska 
förändringar som kan göra så att sjuksköterskans arbetssituation underlättas vid ett införande av 
datoriserat dokumentationssystem. Attityder hos arbetsledningen och andra professioner måste 
förändras för att sjuksköterskan skall kunna få en mer positivare attityd. 
 
Nyckelord; attityd, attityder, dokumentation, omvårdnad, omvårdnadsdokumentation  
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1 Bakgrund 
 
 
1.1 Lagar som styr sjuksköterskans dokumentation 
 
 
Den legitimerade sjuksköterskan har skyldigheter att föra patientjournal enligt 
Patientjournallagen 9 § [PjL] (SFS, 1985; 562). I 3 § finns uppgifter om vad en patientjournal 
skall innehålla och det är bland annat patientens identitet, bakgrund till vården, diagnos, vidtagna 
och planerade åtgärder. Även vem som gjort anteckningen samt tidpunkten skall finnas med i 
journalen.   
 
 
I föreskrifter och allmänna råd om patientjournalen (SOSFS, 1993:20) finns ytterligare 
bestämmelser om vad som skall finnas med i en journal såsom anteckningar om överkänslighet 
och att sjuksköterskan skall använda ett klart och förståeligt språk.  
 
 
I Socialstyrelsens Allmänna råd Omvårdnad inom hälso- och sjukvården (SOSFS, 1993:17) 
beskrivs omvårdnaden i sjuksköterskans arbete såsom att bedöma, planera, genomföra och 
utvärdera resultat. Vid bedömningen insamlas objektiva och subjektiva observationer av 
patienten, vidare ingår analys och framställning av omvårdnadsdiagnoser och olika mål. I 
planer ingen formuleras en vårdplan med åtgärder och uppsatta mål. I genomförandet av 
omvårdnaden speglas vad man kommit fram till i bedömningen och planeringen. Utvärder ing av 
resultat görs utifrån åtgärder och mål. Det dokumenteras även en epikris av patientens vistelse 
på sjukhuset���
 
 
1.2 Omvårdnadsdokumentation 
 
 
En review gjordes 2002 där forskning runt sjuksköterskans attityder till 
omvårdnadsdokumentation sammanställdes från 1960 talet till 2002. Hobbs (2002) visade genom 
sin review att datorkompetens måste vara en nödvändig färdighet för sjuksköterskan. Det innebar 
att sjuksköterskan skulle ha grundläggande kunskap om och förståelse av datorteknologi, positiv 
attityd till datorer och mjukvara, förstå datorer och mjukvara, och ha färdigheter i användningen 
av datorerna. 
    
   
I patientjournalen skall en systematisk och noggrann omvårdnadsdokumentation finnas som en 
förutsättning för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring inom omvårdnad (Udén 1994). För att 
sjuksköterskans användning av omvårdnadsprocessen skall bli optimal, krävs att sjuksköterskan 
har kunskap, erfarenheter, värderingar och färdigheter i problemlösning och logiskt tänkande 
(Ehnfors, Ehrenberg, & Thorell-Ekstrand 2000). 
 
 
Ehnfors, Ehrenberg, & Thorell-Ekstrand (2000) utvecklade under 1990 talet en 
omvårdnadsdokumentationsmodell (VIPS) med olika sökord som hjälper sjuksköterskan att 
dokumentera. VIPS står för Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet. VIPS-modellen 
använder sig av fem olika steg i omvårdnadsprocessen; bedömning, diagnos, planering, 
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genomförande och resultat/utvärdering. Därefter delas modellen in i sju omvårdnadsområden; 
anamnes, status, diagnos/mål, åtgärder, resultat, meddelande och epikris.  
 
 
Kliniska beslut i den praktiska omvårdnaden kan ge olika konsekvenser för patienternas liv och 
hälsa. Kliniska beslut kräver att sjuksköterskan kan hantera problemställningar, reducera 
osäkerhet, balansera motsägande värderingar mot varandra och göra ändamålsenliga val. 
Kliniska beslut kräver områdesspecifik kunskap om patientens problem, förmåga att identifiera 
hälsoproblem och planera god omvårdnad i samråd med patienten (Ruland 2002). Björvell 
(2001) påpekar att sjuksköterskans dokumentation saknar ett tydligt och strukturerat sätt att föra 
omvårdnadsjournal. Traditionen präglas av att dels hålla kunskaperna i huvudet samt skriva på 
små lappar. Att föra anteckningar ansågs förr som oprofessionellt då muntlig rapportering hölls. 
 
 
1.3 Elektronisk journalföring  
 
 
Socialstyrelsens definition på elektronisk patientjournal är ”patientjournal som hanteras med 
hjälp av dator” . Socialstyrelsens slutrapport (2005) om Info-VU projektet 
(Informationsförsörjning och Verksamhetsuppföljning) poängterar betydelsen av 
pappersbaserad- och elektronisk journalföring och dess användning inom hälso- och sjukvården. 
Skillnaden mellan pappersbaserad- och elektronisk journal finns i tillvägagångssätt och rutiner.  
 
 
Framtidens elektroniska patientjournal kan komma att ge en bild över alla de kontakter som en 
patient haft med hälso- och sjukvården, beskriva sjukdomsepisoder, förlopp och behandling från 
födelse till död. Klinisk data är medicinsk information, patientbedömningar, diagnoser, 
omvårdnadsplaner, ordinationer, provtagningar, undersökningar och svar. Förutom den 
information som den pappersbaserade patientjournalen innehåller, ger den elektroniska 
patientjournalen mer upplysning och har fler funktioner såsom att utnyttja text och bild från 
video, grafik, e-post och webbaserad teknologi. Journalen kan ta emot information på elektronisk 
väg såsom röntgen eller CT-bilder (Ruland 2002). 
 
 
Elektroniskt journalförda omvårdnadsplaner hjälper sjuksköterskan att identifiera patientens 
problem och föreslå åtgärder som sjuksköterskan kan välja bland. Sjuksköterskan kan få stöd i 
omvårdnadsplanering och dokumentation genom klassifikationssystemet för 
omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsåtgärder och patientresultat i den elektroniska 
patientjournalen. Sjuksköterskan ställs ofta inför svåra beslut. Omständigheter i beslutsprocess 
kan påverkas av gruppens sammansättning, även sjuksköterskans personliga- och 
omgivningsfaktorer. Elektroniskt beslutstödsystem hjälpte sjuksköterskan att fatta beslut och 
innehåller menyer, kommandospråk i form av symboler och föremål på skärmen och genom att 
klicka på musen kunde sjuksköterskan kommunicera med datorn. En kunskaps databas med olika 
dataelement som upptäcker samband mellan sjukdomar, symtom och ett diagnostiskt 
beslutstödsystem. Därefter kan datorn tillämpa regler och beräkningar som stöd för 
sjuksköterskan. En sjuksköterska fick stöd med faktakunskap via datorn så att problemen 
analyseras och information om åtgärder som skulle kunna hjälpa patienten (Ruland, 2002).   
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1.4 Vårdinformatik 
 
 
Informatik är läran om informationsbehandling, och innebär att informationen är beroende av 
datorer för att informationen skall kodas och läsas av en dator. I Sverige finns ingen nationell 
överenskommelse av uttrycket vårdinformatik. Vårdinformatik innebär att information 
identifieras, samlas, behandlas och kan kommunicera data och ny kunskap till omvårdnadens 
praktiska verksamhet, utbildning och forskning (Ruland 2002).    
 
 
1.5 Attityd 
 
 
Ordet attityd kan förklaras på olika sätt. MeSH ämnesord förklarar attityd på följande vis; 
”Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon 
företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de 
upplevs” . (Karolinska Institutet 2006). Medan Nationalencyklopedin förklarar attityd på följande 
vis; ”De amerikanska sociologerna W.J. Thomas och Florian Znaniecki använde attityd för att 
beteckna en genom erfarenheter uppbyggd disposition som styr en individs handlande… 
Förmågan att samtidigt beakta en stor mängd kunskap är mycket begränsad, och bara en del av 
vad man känner till får en sådan betydelse att det påverkar attityden hos en 
individ…”(Nationalencyklopedin). 
 
 
Forskning av attityder till omvårdnadsdokumentation gjordes mycket under -60- till 90-talet. 
Därav utfördes litteraturstudien av författarna för att se sjuksköterskans attityder till 
omvårdnadsdokumentation i nuläget. Just nu pågår en förändring från pappersbaserad 
journalföring till elektroniskt dokumentationssystem i Sverige. För att kvalitén av 
sjuksköterskans dokumentation skall bli bättre krävs kunskap om olika faktorer som har 
betydelse för sjuksköterskans attityder vid ett införande av nytt dokumentationssystem. 
 
 
 
2 Syfte 
 
 
Studiens syfte var att beskriva faktorer som har betydelse för sjuksköterskans attityder till 
omvårdnadsdokumentation. 
 
 
3 Metod  
 
 
Som metod användes en litteraturstudie.  Författarna använde sig av Polit & Becks (2004 s.105) 
flödesschema i delarna sökstrategier och urval. Författarna använde sig av Forsberg och 
Wengström (2003 s.186-200) checklistor för kvantitativa respektive kvalitativa artiklar i delarna 
värdering, bearbetning och analys. Även användes Forsbergs och Wengström (2003 s.118-121, 
138-154) som hjälp för att kunna värdera studiernas totala kvalitet med kvalitetsbedömningar för 
kvantitativa och kriterier för utvärdering av kvalitativ forskning. Databasen MeSh (Medical 
Subject Headings) användes för att få fram relevanta sökord. Referenshantering enligt ”Journal 
of Neuroscience” . 
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3.1 Sökstrategier 
 
 
Författarna sökte artiklar genom elektroniska sökningar i databaserna Cinahl, Medline och 
PsycInfo med sökorden; attitude, attitude$, attitudes, documentation$, nursing$, nursing 
documentation, i olika kombination med varandra (se bilaga 1). 
 
 
En manuell sökning gjordes utifrån en av artiklarnas referenser (Lee, Lee, Lin & Chang 2005). 
Fyra artiklar lästes i sin helhet. Två artiklar inkluderas i litteraturstudien. 
 
 
3. 2 Urval  
 
 
Inklusionskriterier för den elektroniska- och den manuella sökningen var;  
Omvårdnad, omvårdnadsdokumentation, attityder, attityder till omvårdnadsdokumentation, år 
2000-2006 och engelskspråkliga artiklar och användes för samtliga sökningar. 
 
 
Exklusionskriterier för den elektroniska och den manuella sökningen var;  
Ej vetenskapliga artiklar, reviewer, attityder till olika områden inom omvårdnadsdokumentation 
(omvårdnadsstatus, omvårdnadsåtgärder, omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsplanering, 
omvårdnadsepikris, NANDA, datorer i vården, standardvårdsplaner), patientperspektiv och redan 
hittade artiklar.    
 
 
I databas Cinahl exkluderades 30 titlar som första urval. Vid andra urvalet lästes 22 abstrakts och 
15 abstrakts exkluderades. Vid tredje urvalet lästes sju artiklar i sin helhet, exkluderades två. 
Kvar fanns fem artiklar som inkluderades i litteraturstudien.   
 
 
I databas Medline exkluderades 190 titlar som första urval. Vid andra urvalet lästes 37 abstrakts 
varav 26 exkluderades. Vid tredje urvalet lästes 11 artiklar i sin helhet varav åtta artiklar 
exkluderades. Kvar fanns tre artiklar som inkluderades i litteraturstudien. 
 
 
Ytterligare en sökning gjordes i databasen Cinahl med en annan kombination av sökord. I Cinahl 
exkluderades 50 titlar som första urval. Vid tredje urvalet lästes 19 abstrakts varav 18 
exkluderades. En artikel inkluderades i litteraturstudien.  
 
 
I databasen PsycInfo exkluderades två titlar i första urvalet. Vid andra urvalet lästes ett abstrakt 
och vid tredje urvalet lästes en artikel och inkluderades i studien. 
 
 
Då den manuella sökningen gjordes bortsågs tidsramen år 2000-2006. Fyra artiklar lästes i sin 
helhet varav två artiklar exkluderades. Kvar fanns två artiklar som inkluderades i litteraturstudien 
eftersom de hade informativt resultat.  
 
Sammanlagt inkluderades 12 artiklar i studien (se bilaga 2). 
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3. 3 Värdering 
 
 
Checklistor för kvantitativa respektive kvalitativa studier användes som underlag för resultatets 
granskning och värdering. Författarna utvärderade studiernas kvantitativa och kvalitativa 
tillvägagångssätt noggrant. Checklistorna hjälpte till att kontrollera studiernas syfte, 
frågeställningar, inklusions- och exklusionskriterier, urvalsmetod, mät-/datainsamlingsmetod, 
analysmetod, huvudresultat, signifikanta skillnader, bortfall, slutsatser och klinisk betydelse 
(Forsberg & Wengström 2003). Litteraturstudien gav sju kvantitativa studier, två kvalitativa och 
tre studier var både kvantitativa och kvalitativa. 
 
 
Författarna värderade studiernas totala kvalité utifrån Forsberg & Wengström (2003) 
kvalitetsbedömningar för kvantitativa och kriterier för utvärdering av kvalitativ forskning. 
Tillvägagångssättet för de kvantitativa studierna var att författarna ville skapa en bra bild av 
studiernas totala kvalité och bevisvärde. Studiernas kvalité värderades efter studiernas design, 
intern och extern validitet samt reliabilitet. Därefter gjordes en helhetsbedömning som 
graderades utifrån tre bevisvärden; starkt bevisvärde, måttligt bevisvärde och lågt bevisvärde. 
Utvärdering av kvalitativ forskning värderades efter tre överskådliga kriterier såsom 
helhetsbeskrivning, resultat och rimlighetskriterier (se bilaga 2).  
 
 
3.4 Bearbetning och analys 
 
 
Författarna läste alla artiklar i sin helhet var för sig. Även bearbetningen och analysen av 
artiklarna skedde var för sig som sedan jämfördes och sammanställdes till 14 olika kategorier. 
Resultatet bearbetades ytterligare en gång genom att jämföra likheter och skillnader mellan 
kategorierna och fann då sju övergripande faktorer. Dessa faktorer markerades med olika färger i 
studiernas resultatdel av den ena författaren och ligger till grund för resultatet. Därefter läste den 
andra författaren igenom resultatet och jämförde artiklarnas resultat med det sammanställda 
resultatet (se bilaga 2). 
 
 
 
4 Resultat 
 
 
Författarna såg följande faktorer som hade betydelse för sjuksköterskans attityder till 
omvårdnadsdokumentation; sjuksköterskans egenskaper; sjuksköterskans förhållningssätt till 
datorer; sjuksköterskans arbetssituation; sjuksköterskans behov av expertstöd; professioners 
attityder; muntlig rapportering och organisatoriska förändringar. 
 
 
4.1 Sjuksköterskans egenskaper 
 
 
Tre oberoende studier visade att den äldre sjuksköterskan hade en mer negativ attityd än den 
yngre sjuksköterskan som hade en mer positiv attityd till datoriserat dokumentationssystem 
(Ammenwerth, Mansmann, Iller & Eichstädter 2003; Moody, Slocumb, Berg & Jackson 2004; 
Simpson & Kenrick 1997). Fem oberoende studier visade på att sjuksköterskans ålder hade 
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betydelse vid ett införande av dokumentationssystem och kan påverka sjuksköterskans attityder 
(Lee, Lee, Lin & Chang 2005; Lui, Pothiban, Lu & Khamhonsiri 2000; Ammenwerth, 
Mansmann, Iller & Eichstädter 2003; Moody, Slocumb, Berg & Jackson 2004; Simpson & 
Kenrick 1997).  
 
 
Moody, Slocumb, Berg & Jackson (2004) studie visade inget signifikant samband mellan 
sjuksköterskans egenskaper såsom år av erfarenhet och attityd till dokumentation medan 
Simpson & Kenrick (1997) visade att ett signifikant samband förelåg mellan sjuksköterskans 
egenskaper såsom år av erfarenhet och attityd till dokumentation. En studie visade också att 
professionell erfarenhet kan korrelera med ålder till omvårdnadsdokumentation (Ammenwerth, 
Iller & Mahler 2006). 
 
 
Flera studier visade att egenskaper som sjuksköterskans utbildningsnivå, träning i det nya 
dokumentationssystemet/omvårdnadsprocessen och kunskap i dokumentation hade betydelse för 
sjuksköterskans attityder (Törnvall, Wilhelmsson & Wahren 2004; Björvell, Wredling & Thorell-
Ekstrand 2003a; Clausson, Petersson & Berg 2003; Darmer, et al. 2004; Lee, Lee, Lin & Chang 
2005; Ammenwerth, Iller & Mahler 2006).  En studie visade att sjuksköterskan hade 
uppfattningar om brist på träning av olika sökord i VIPS-modellen som påverkade 
omvårdnadsdokumentation (Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand 2003a)    
 
 
4.2 Sjuksköterskans arbetssituation 
 
 
Tiden som användes till omvårdnadsdokumentation berodde på vilken ålder och utbildningsnivå 
sjuksköterskan hade. Den yngre sjuksköterskan spenderade mindre tid (högst en timma per dag) 
medan den äldre sjuksköterskan spenderade mer tid (mer än en timma till mer än fyra timmar per 
dag) till omvårdnadsdokumentation (Lee, Lee, Lin & Chang 2005). Fem studier uttryckte 
attityder om att tiden utgjorde ett hinder för sjuksköterskans dokumentation (Clausson, Petersson 
& Berg 2003; Darmer, et al. 2004; Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand 2003a; Björvell, 
Wredling & Thorell-Ekstrand 2003b).  
 
 
Flera studier belyste att sjuksköterskans arbetssituation kunde påverkas av attityderna till 
omvårdnadsdokumentation (Ammenwerth, Iller & Mahler 2006; Ammenwerth, Mansmann, Iller 
& Eichstädter 2003; Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand 2003a; Moody, Slocumb, Berg & 
Jackson 2004). En faktor som påverkade sjuksköterskans attityd till dokumentation var 
arbetsmiljön. Sjuksköterskan fick inte arbetsro på grund av avbrott, aldrig ha lugnt och tyst runt 
sig, telefonsamtal, samtal av anhöriga, läkare och vårdpersonal som påverkade sjuksköterskan 
negativt (Moody, Slocumb, Berg & Jackson 2004; Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand 
2003a). Tvärtom beskriver Moody, Slocumb, Berg & Jackson (2004) och Törnvall, Wilhelmsson 
& Wahren (2004) i sina studier där majoriteten av sjuksköterskorna uppfattade att de hade 
arbetsro då de dokumenterade. 
 
 
För att sjuksköterskan skulle kunna dokumentera bättre, behövdes arbetsmängden minskas vid 
införande av datoriserat dokumentationssystem, så att rutiner och attityder kunde förändras och 
på så sätt underlätta dokumentationsarbetet (Ammenwerth, Iller & Mahler 2006).  
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4.3  Sjuksköterskans förhållningssätt till datorer 
 
 
Flera studier visade att sjuksköterskans förhållningssätt till datorer påverkade attityden till 
datoriserad omvårdnadsdokumentation. Faktorer som hade betydelse var sjuksköterskans 
datorattityder, attityder till omvårdnadsprocessen, datakunskap/hantering, dator- och 
maskinskrivningsfärdigheter, datavana, förväntningar till datorer/omvårdnadsdokumentation och 
användarens krav (Lui, Pothiban, Lu & Khamhonsiri 2000; Ammenwerth, Iller & Mahler 2006; 
Lee, Lee, Lin & Chang 2005; Ammenwerth, Mansmann, Iller & Eichstädter 2003; Törnvall, 
Wilhelmsson & Wahren 2004). En studie visade på att inget signifikant samband av 
datorattityder fanns mellan genus respektive tidigare erfarenheter av datorer (Simpson & Kenrick 
1997). 
 
 
Några studier redogjorde för att sjuksköterskans ålder och antalet år i yrket hade betydelse 
beträffande datorkunskap och datorattityd (Ammenwerth, Iller & Mahler 2006; Lui, Pothiban, Lu 
& Khamhonsiri 2000). Sjuksköterskan med mer datakunskap och datorvana hade en mer positiv 
attityd till dokumentation enligt Moody, Slocumb, Berg & Jackson (2004).   
 
 
Vilken självsäkerhet sjuksköterskan hade till datorer påverkade attityderna till 
omvårdnadsdokumentation (Ammenwerth, Mansmann, Iller & Eichstädter 2003; Moody, 
Slocumb, Berg & Jackson 2004; Lee, Lee, Lin & Chang 2005). Den äldre sjuksköterskan kände 
sig mindre självsäker vid användningen av datorer. Sjuksköterskan som däremot använde datorer 
och tangentbord blev mer självsäker  i sin användning av dokumentationssystem (Ammenwerth, 
Mansmann, Iller & Eichstädter 2003; Moody, Slocumb, Berg & Jackson 2004). 
 
 
4.4 Sjuksköterskans behov av expertstöd 
 
 
Flera studier indikerade att expertstöd vid ett införande av datoriserat dokumentationssystem var 
viktigt för att kunna förändra sjuksköterskans attityd och underlätta dokumentationen 
(Ammenwerth, Iller & Mahler 2006; Clausson, Petersson & Berg 2003; Darmer, et al. 2004; 
Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand 2003a; Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand 2003b; 
Moody, Slocumb, Berg & Jackson 2004).  
 
 
4.5 Professioners attityder  
 
 
Majoriteten av studierna visade att sjuksköterskans attityd till omvårdnadsdokumentation hade en 
inverkan på studiernas nya dokumentationssystem (Ammenwerth, Iller & Mahler 2006; 
Ammenwerth, Mansmann, Iller & Eichstädter 2003; Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand 
2003a; Darmer, et al. 2004; Lui, Pothiban, Lu & Khamhonsiri 2000; Smith, Smith, Krugman & 
Oman 2005; Törnvall, Wilhelmsson & Wahren 2004). Motivation och attityd hade också 
betydelse till omvårdnadsdokumentation (Ammenwerth, Iller & Mahler 2006; Ammenwerth, 
Mansmann, Iller & Eichstädter 2003; Lui, Pothiban, Lu & Khamhonsiri 2000).  
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Studier påpekade att efter genomförandet av datoriserat dokumentationssystem, blev 
sjuksköterskans attityd mer negativ (Smith, Smith, Krugman & Oman 2005; Simpson & Kenrick 
1997). Motsatsen visades i fem studier där vikten av sjuksköterskans motivation gav en mer 
positiv attityd (Törnvall, Wilhelmsson & Wahren 2004; Ammenwerth, Iller & Mahler 2006; 
Darmer, et al. 2004; Ammenwerth, Mansmann, Iller & Eichstädter 2003; Lui, Pothiban, Lu & 
Khamhonsiri 2000). 
 
 
En studie visade att sjuksköterskan hade en negativ attityd till datoriserat dokumentationssystem 
på grund av ökad tid till dokumentationsarbete, vilket berodde på att sjuksköterskan var äldre och 
ansåg att omvårdnaden av avdelningens målgrupp (barn under två år) skulle prioriteras före 
dokumentationsarbete (Ammenwerth, Mansmann, Iller & Eichstädter 2003). 
 
 
Tre studier påpekade att andra professioners attityder också påverkade sjuksköterskans attityder 
till omvårdnadsdokumentation (Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand 2003a; Ammenwerth, 
Iller & Mahler 2006; Ammenwerth, Mansmann, Iller & Eichstädter 2003). Andra professioner 
såsom läkare och vårdpersonal gav negativa reaktioner på omvårdnadsdokumentation. 
Vårdpersonal hade ingen kunskap, visade ingen förståelse och gav inget stöd till sjuksköterskans 
arbete. Dock såg sjuksköterskan en förändring i vårdpersonalens attityder under införandets gång 
av dokumentationssystemet VIPS. Läkarna fick inte tillgång till journalerna på samma sätt som 
tidigare. Läkarna visade sig vara respektlösa och förlöjligade sjuksköterskans dokumentation och 
tyckte den var barnslig. Sjuksköterskan kände att läkarna inte uppskattade deras arbete. 
Sjuksköterskan redogjorde för hierarkins attityder som respektlöshet samt likgiltighet inför 
dokumentationen baserat på dokumentationssystemet VIPS (Björvell, Wredling & Thorell-
Ekstrand 2003a). Hela arbetsgruppens och arbetsledningens attityder måste förändras för att 
främja dokumentationsarbetet. Även att omvårdnad blir en egen profession för sjuksköterskan 
(Ammenwerth, Iller & Mahler 2006; Ammenwerth, Mansmann, Iller & Eichstädter 2003). 
 
 
4.6  Muntlig rapportering 
 
 
Studier poängterar sjuksköterskans attityder till muntlig rapport. Förslaget var att ersätta den 
traditionella muntliga rapporteringen med läsande rapport med en välformulerad 
omvårdnadsdokumentation (Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand 2003a; Björvell, Wredling & 
Thorell-Ekstrand 2003b; Darmer, et al. 2004). 
 
 
4.7 Organisatoriska förändringar 
 
 
Studiens resultat indikerade att med organisatoriska förändringar blev sjuksköterskans 
dokumentation bättre (Ammenwerth, Iller & Mahler 2006; Ammenwerth, Mansmann, Iller & 
Eichstädter 2003; Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand 2003b). I en av studierna påpekades att 
man behövde anställa mer vårdpersonal inför ett införande av datoriserat dokumentationssystem 
(Ammenwerth, Iller & Mahler 2006). Sjuksköterskan kände en känsla av maktlöshet för att inte 
kunna förändra rutinerna på sin arbetsplats återfanns i en av studierna (Björvell, Wredling & 
Thorell-Ekstrand 2003b).  
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Två studier uppmärksammade att sjuksköterskan önskade en förändrad datorattityd, motivation 
och attityd till omvårdnadsprocessen från arbetsledningens sida för att sjuksköterskans 
förhållningssätt till omvårdnadsdokumentation skulle kunna bli bättre (Ammenwerth, Iller & 
Mahler 2006; Ammenwerth, Mansmann, Iller & Eichstädter 2003). 
 
 
4.8 Syntes 
 
 
Resultatet visade på flertalet faktorer som hade betydelse för sjuksköterskans attityder. 
Övergripande resultat visade att sjuksköterskans ålder, utbildningsnivå, förhållningssätt till 
datorer och arbetssituation hade betydelse för sjuksköterskans attityder till 
omvårdnadsdokumentation. Resultatet visade även faktorer som hade betydelse för 
implementering av dokumentationssystem där sjuksköterskans attityder påverkades av 
professioners och arbetsledningens attityder till omvårdnadsdokumentation. Under tiden som 
implementeringen skedde insåg sjuksköterskan att den muntliga rapporteringen kunde tas bort 
och att organisatoriska förändringar behövdes för att få en förändrad attityd till 
omvårdnadsdokumentation.  
 
 
 
5 Diskussion 
 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
 
Författarna anser att studiens metod ger ett brett utbud av information. Sökorden som används 
anses vara relevanta för litteraturstudiens syfte. Dock är författarna medvetna om att, då 
sökningarna gjordes fanns olika benämningar på hur sjuksköterskor uttryckte sina attityder. I 
efterhand ser författarna att sökningarna kunde ha gjorts med olika synonymer till ordet attityd 
förslagsvis perception, statement, approach och views för att få ett större utbud av artiklar. 
Databaserna Cinahl, Medline och PsycInfo användes till litteraturstudien och författarna kunde 
ha sökt i flera omvårdnadsdatabaser för att få bästa möjliga artiklar. Trunkering gjordes på 
samtliga sökord och författarna märkte snabbt att trunkeringen inte hade någon betydelse för 
sökresultatet. Sökordet caring användes i början av sökningarna men författarna insåg snabbt att 
det gav ett mindre antal träffar än sökordet nursing.  
 
 
Den manuella sökningen gjordes utan begränsning på år. Artikeln från 1997 beskrev en 
jämförelse mellan sjuksköterskans attityder till elektronisk journalföring i USA och England och 
har intressanta kulturella aspekter. Redan kända artiklars referenser kunde ha undersökts. 
 
 
Inklusionskriterierna som valdes, täcker ett stort område som kan begränsas ytterligare för att få 
ett snävare sökmaterial. Många artiklar beskriver attityder till olika omvårdnadsområden såsom 
standardvårdplaner, omvårdnadsdiagnoser och bedömningsinstrument. Då borde 
exklusionskriterierna bli mindre om man använder andra sökord.   
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Författarna har använt sig av triangulering (Forsberg & Wengström 2003) i bearbetningen av 
artiklarna och har granskat varje artikel noggrant för att skapa sig en bild av studiernas upplägg. 
Poängen med att göra så är att studiens resultat blir mer tillförlitligt och objektivt.  
Under studiens metoddel rörande studiernas värdering, bearbetning och analys användes 
checklistor för kvantitativa respektive kvalitativa studier. Syfte och frågeställningar beskrivs 
tydligt i samtliga studier. I fem studier beskrivs inklusions- och exklusionskriterier (Björvell, 
Wredling & Thorell-Ekstrand 2003a; Moody, Slocumb, Berg & Jackson 2004; Lui, Pothiban, Lu 
& Khamhonsiri 2000; Törnvall, Wilhelmsson & Wahren 2004; Darmer, et al. 2004). Artiklarna 
kommer från Tyskland, Österrike, Danmark, Storbritannien, Taiwan, Kina, två från USA och 
fyra från Sverige och ger författarna ett brett sortiment av resultat ifrån olika delar av världen. En 
nackdel som författarna ser är att i olika länder ser sjuksköterskans profession annorlunda ut och 
utbildningsnivån skiljer sig jämfört med Sverige.  
 
 
Endast en studie hade frågeformulär som en bilaga som gav författarna ökad förståelse av studien 
(Moody, Slocumb, Berg & Jackson 2004). Reliabilitet och validitet kontra mätinstrument finns i 
majoriteten de kvantitativa artiklarna. Analysmetoder beskrivs tydligt i samtliga studier. I de 
kvalitativa studierna framkommer teman och kategorier som forskarna använt för att beskriva 
sina resultat. Bortfall redovisas inte i alla artiklarna eftersom populationen inte beskrivs och det 
är  därför svårt för författarna att bedöma antalet interna och externa bortfall. Ett stort bortfall ger 
ett mindre värde i helhetsbedömningen (Ammenwerth, Iller & Mahler 2006; Ammenwerth, 
Mansmann, Iller & Eichstädter 2003; Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand 2003b; Lee, Lee, 
Lin & Chang 2005; Lui, Pothiban, Lu & Khamhonsiri 2000; Moody, Slocumb, Berg & Jackson 
2004; Simpson & Kenrick 1997; Smith, Smith, Krugman & Oman 2005; Törnvall, Wilhelmsson 
& Wahren 2004). Författarna finner det svårt att göra en riktig bedömning av populationen i 
studierna (Moody, Slocumb, Berg & Jackson 2004; Ammenwerth, Mansmann, Iller & 
Eichstädter 2003). I en av studierna finns ett stort antal sjuksköterskor med i ena gruppen medan 
den andra gruppen har ett betydligt lägre antal, vilket naturligtvis påverkar helhetsbedömningen 
av studien (Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand 2003b).  
 
 
Huvudresultaten och dess signifikanta skillnader beskrivs väl. Dock förekommer i vissa artiklar 
diskussion tillsammans med resultat, vilket upplevs som rörigt (Simpson & Kenrick 1997; Lui, 
Pothiban, Lu & Khamhonsiri 2000; Ammenwerth, Mansmann, Iller & Eichstädter 2003). Två 
artiklar redogör för metodologiska brister och undviker risken för bias (Ammenwerth, 
Mansmann, Iller & Eichstädter 2003; Darmer et al. 2004).  
 
 
I de kvalitativa studierna är resultaten trovärdiga, pålitliga och överensstämmelse finns. Tydliga 
slutsatser av författarna kan ses i samtliga artiklar. Resultaten från studierna har klinisk betydelse 
i avseende på vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder till 
omvårdnadsdokumentation, anser författarna.  
 
 
Under studiens metoddelar värdering, bearbetning och analys, används Forsberg & Wengström 
(2003) för att bestämma kvalitén av helheten i studierna. Utifrån kvalitetsbedömningar för 
kvantitativa studierna värderas design, intern och extern validitet samt reliabilitet. Fyra studier 
får måttligt bevisvärde och sex studier får lågt bevisvärde av helhetsbedömningen som 
författarna gör. Kvalitetsbedömning av kvalitativ forskning görs efter de kriterier som kvalitativ 
forskning utvärderar och författarna anser att fem studiers kvalitativa forskning är goda och 
tillförlitliga (se bilaga 2).  
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I Sverige finns etiska kommittéer som granskar studier. Ett godkännande från etiska kommittéer 
krävs för att artiklar skall bli publicerade i tidskrifter (Olsson & Sörensen, 2001). Tre svenska 
studier har granskning av etiska kommittéer varav den fjärde svenska studien endast har 
konfidentialitet och anonymitet. En artikel från Danmark granskas forskningsprotokollet av 
Universitetssjukhuset. Tre artiklar från USA granskades av Review board. I artiklar från 
Storbritannien, Kina, Taiwan, Österrike och Tyskland framgick ingen beskrivning av etiska 
kommittéers granskning. Studierna har inte haft patienter med i sina datainsamlingsmetoder och 
inte givit upphov till etiska konflikter utifrån autonomi-, godhets-, inte skade- och 
rättviseprinciperna (se bilaga 2). 
 
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
 
Studiens resultat visar på olika faktorer som påverkar ett införande av dokumentationssystem. 
Utifrån studiens resultat väljer författarna att belysa olika aspekter som är viktiga att tänka på vid 
ett införande av datoriserat dokumentationssystem.       
 
 
Litteraturstudiens resultat visar på olika faktorer har betydelse för sjuksköterskans attityder till 
omvårdnadsdokumentation. Författarna ser en skillnad i förhållande till varandra och 
sjuksköterskans egenskaper och förhållningssätt till datorer. En författare är 25 år och har fått 
genom sin skolgång mer datavana, datorfärdighet och datakunskap än vad den andra författaren 
har fått som är 39 år. 25-åringen har en god självsäkerhet i sin hantering av datorer/system och 
krav på datorer än vad 39-åringen har. IT är en generationsfråga menar en avhandling (Nikula, 
2001). Majoriteten av vårdgivarna idag tillhör en generation med liten kunskap om IT och 
datavana, medan nästa generation kommer att ha en större kunskap om IT med sig in i yrkeslivet. 
Litteraturstudiens resultat tyder på att den yngre sjuksköterskan har en mer positiv attityd än den 
äldre som har en mer negativ attityd till datoriserad omvårdnadsdokumentation (Ammenwerth, 
Mansmann, Iller & Eichstädter 2003; Moody, Slocumb, Berg & Jackson 2004; Simpson & 
Kenrick 1997. Därför ser författarna vikten av att vårdgivare får mer datavana, datorfärdigheter 
och datorkunskap så att deras attityder till datoriserad dokumentation kan ändras. Forskning visar 
att dokumentation kan gå fortare genom att sjuksköterskan får datavana (Nikula, 2001), 
datorkunskap, ordentlig utbildning och kvalitetssystem för att kunna behärska datoriserad 
dokumentation (Grimby, 1998). På samma sätt som studiens resultat visar även annan forskning 
att sjuksköterskan med erfarenheter av datoriserad omvårdnadsdokumentation har en mer positiv 
attityd. Sjuksköterskan med liten erfarenhet av datoriserad omvårdnadsdokumentation får en 
mindre självsäkerhet till dokumentation (Getty, 1999).  
 
 
Litteraturstudien visar att sjuksköterskans attityder kan påverkas av utbildningsnivå och träning 
och kan leda till ökad kunskap. Författarna konstaterar att attityden hos sjuksköterskan kan 
förändras om sjuksköterskan får kunskap och utbildning i omvårdnadsdokumentation. Den äldre 
sjuksköterskan kan omvårdnadsprocessen, men har svårigheter att föra in den information i 
dokumentationssystemen som finns idag. För att sjuksköterskan skall få en ökad förståelse för 
både omvårdnadsprocessen och föra journal i ett datoriserat dokumentationssystem så behövs, 
enligt forskning, att alla sjuksköterskor på arbetsplatsen får utbildning, god kunskap i 
evidensbaserad omvårdnad och träning i dokumentation (Björvell, 2001). Litteraturen av Ruland 
(2001) menar att sjuksköterskeutbildningarna borde ha undervisning i vårdinformatik, så att den 
nyexaminerad sjuksköterska blir skickliga på att använda IT-system och kan utveckla sin 
förmåga att använda informationen i anslutning till behandling och omvårdnaden av patienten.  
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Litteraturstudiens resultat tyder på att sjuksköterskans arbetssituation har betydelse för 
omvårdnadsdokumentationen. Sjuksköterskans tid beskrivs och författarna ser tiden som en 
viktig faktor till sjuksköterskans attityder till omvårdnadsdokumentation. Forskning visar att 
sjuksköterskor ser tiden som ett hinder för god dokumentation (Björvell, 2001; Nikula, 2001; 
Spri rapport 402, 1995;  Gratte, 1996; Eriksson, 2005).  
 
 
En av studierna i litteraturstudien visar att endast fyra sjuksköterskor av 117 anser att de inte har 
tillräckligt med tid att dokumentera. Författarna ställer sig kritiska till studiens knappa antal av 
sjuksköterskor som inte ha tillräckligt med tid eftersom majoriteten ändå visar att tiden räcker till 
(Darmer, et al. 2004). Forskningen visar även att sjuksköterskor anser att den datoriserade 
dokumentationen sparade tid (Nikula, 2001).  
 
 
En intressant aspekt som författarna kan konstatera av litteraturstudiens resultat är att åldern har 
inverkan på hur mycket tid som spenderas till dokumentation. Den yngre sjuksköterskan 
spenderar mindre tid (högst en timma per dag), medan den äldre sjuksköterskan spenderar mer 
tid (mer än en timma till mer än fyra timmar per dag) till omvårdnadsdokumentation (Lee, Lee, 
Lin & Chang 2005). Om nu den äldre sjuksköterskan får ett förändrat förhållningssätt till datorer 
med datafärdigheter, datavana och datakunskap kan dokumentationstiden minskas.  
 
 
Litteraturstudien påpekar att betydelsen av sjuksköterskans arbetsplats för dokumentation måste 
förbättras. Sjuksköterskorna vill ha en arbetsmiljö som ger gynnsamma förutsättningar att kunna 
genomföra sina dokumentationer. Forskningen visar på att arbetsledningen ska se till att 
förutsättningar finns för sjuksköterskan att åstadkomma en fungerande journalföring. 
Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret att se till att omvårdnadsjournalen förs på rätt sätt 
enligt lagen och chefsjuksköterskan har ansvar att se till att journalföringen fungerar rent 
praktiskt (Björvell, 2001).  
 
 
Sjuksköterskorna i litteraturstudien upplever både och när det gäller att ha arbetsro, då de 
dokumenterar. Dock påpekar litteraturen av Björvell (2001) att arbetsro ska finnas då 
sjuksköterskan dokumenterar. Sjuksköterskan förväntas kunna analysera, reflektera och 
dokumentera i en fartfylld arbetsmiljö. Författarna ser att sjuksköterskan inte kan arbeta i en 
störd arbetsmiljö och därför måste sjuksköterskan få arbetsro. Författarna ser att litteraturstudiens 
resultat tyder på att minska arbetsmängden för sjuksköterskan då hon/han påbörjar sin 
inlärningsfas av datoriserat dokumentationssystem kan ges en bättre attityd till 
omvårdnadsdokumentation.  
 
 
Liksom litteraturen av Björvell (2001) och litteraturstudien visar att vid införandet av ett 
datoriserat dokumentationssystem behövs stöd och engagemang från arbetsledningen. 
Sjuksköterskor behöver drivande eldsjälar och över/chefläkare för att känna sig delaktiga 
(Nikula, 2001). Även stöd av sjuksköterskor, läkare och sjukhusledning, och en person som 
motiverar och entusiasmerar sina medarbetare behövs för processutveckling. Utbildning och 
stimulans från sjukhusledningen gynnar utvecklingen av arbetssättet. Eldsjälar gynnar riktningen 
på sjukhusledningens beslut så att eldsjälarna kan förklara och medverka till personalens 
förståelse för arbetssättet (Eriksson, 2005). Sjuksköterskor upplever att det saknas en drivande 
kraft från den egna yrkesgruppen för att utveckla datoriserad omvårdnadsdokumentationen (Spri 
rapport 402, 1995). Sjuksköterskor anser att det bästa stödet för att lära sig behärska datoriserad 
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dokumentationssystem är genom datorkunskap med träning av datakunnig personal i den kliniska 
miljön. Ett mindre tacksamt stöd är den skrivna instruktionen som sjuksköterskorna själva fick 
lära sig (Getty, 1999). 
 
 
Litteraturstudien visar att sjuksköterskans attityder påverkas av arbetsledningens och andra 
professioners attityder till omvårdnadsdokumentation. Författarna ser att attityderna måste 
förändras långt uppe i hierarkin för att sjuksköterskan ska känna en mer positiv attityd till 
dokumentation från sin organisation och arbetsledning. Forskningen påpekar att syftet och nyttan 
av IT måste framhävas eftersom en tydlig skillnad ses mellan arbetsledning och personalens syn 
på syftet och nyttan av IT och datorjournal. Ledningens syfte och nytta med IT och datorjournal 
är att se nya möjligheter med nya samarbetsformer, skapa redskap för uppföljning och förbättring 
av verksamheten. Sjuksköterskorna däremot ser inte arbetsledningens syfte och nyttan av IT. De 
får inte vara med i beslut och får inte någon information eftersom sjuksköterskorna inte känner 
till organisationens mål och visioner. Ju längre ner i organisationen man kommer desto mer 
svävande och otydligare blir mål och visioner inför framtiden (Nikula, 2001). I likhet med 
studiens resultat där sjuksköterskor känner en maktlöshet till att förändra sina arbetsrutiner, visas 
även i annan forskning där sjuksköterskor upplever att de inte får vara med i olika beslut 
exempelvis att implementera datorjournal. Sjuksköterskan känner ett begränsat inflytande i 
beslutsprocesser kring datorjournal och känner att datorjournalen är en order uppifrån (Nikula, 
2001).  
 
 
Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskan påverkas negativt av läkarnas attityder till 
omvårdnadsdokumentation. Läkarna tycker att dokumentationen är barnslig, visar ingen respekt 
och förlöjligar den. Författarna tycker att läkarnas reaktioner är oacceptabla och påverkar 
sjuksköterskans attityder negativt. Läkarna bör bli medvetna och få en ökad förståelse och se 
betydelsen av sjuksköterskans omvårdnadsdokumentationsarbete. Forskning visar på att äldre 
läkare uppfattar en del omvårdnadsanteckningar som ” flummiga”  och ”genant ostrukturerade” . 
Medan de yngre läkarna säger motsatsen. De yngre läkarna anser att omvårdnadsanteckningarna 
var till stor nytta (Spri rapport 402 1995). Författarna tror att de yngre läkarna har ett bättre 
förhållningssätt till datorer än de äldre. 
 
 
Att förändra attityder och rutiner är både svårt och arbetsamt visar Sprirapport 402 (1995). 
Litteraturstudien indikerar att sjuksköterskans motivation påverkar attityden till 
omvårdnadsdokumentation. Om sjuksköterskan har hög motivation får hon/han en positiv attityd 
till omvårdnadsdokumentation. Forskning visar att sjuksköterskor behöver en sjuksköterska som 
motiverar och entusiasmerar processutvecklingen (Eriksson, 2005). Litteraturen av Björvell 
(2001) visar att sjuksköterskan Björvell undervisar och handleder i journalföring och ser en 
attitydförändring bland sjuksköterskor i både journalföring och kunskapen till omvårdnad. Dock 
ser Björvell att ”attitydförändring inte helt internaliserats och blivit självklara delar i optimal 
patientvård” . (2001 s.17). 
 
 
Eftersom en väldokumenterad journal finns, kan den traditionella muntliga rapporten tas bort 
enligt sjuksköterskans uppfattningar visar litteraturstudien. Forskningen beskriver olika 
rapporteringsalternativ. En litteratur av Björvell (2001) menar att rapporteringstiden kan 
förkortas då den muntliga rapporten tas bort. Ett förslag är att schemalägga sjuksköterskans 
arbete i omvårdnadsdokumentation. En avhandling av Eriksson (2005) menar att 
sjuksköterskorna inte behöver både läsa och rapportera muntlig eftersom det tar tid. Rapporterar 
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man noga behöver man inte skriva så mycket. Skriver man den utförligt måste man minska den 
muntliga rapporteringen, menar läkare. Författarna tror att ett nytänkande behövs när det gäller 
att överlämna rapport för att få en förändring av sjuksköterskans attityd till 
omvårdnadsdokumentation. En avhandling visar att de muntliga rapporterna kan ersättas med 
läsande rapporter. Sjuksköterskan får då tid på sig att läsa vad som skett och reda ut oklarheter 
som uppstått innan ansvarig sjuksköterska går av sitt pass (Nikula, 2001). 
 
 
Litteraturstudien resultat tyder på, att med organisatoriska förändringar (Ammenwerth, Iller & 
Mahler 2006; Ammenwerth, Mansmann, Iller & Eichstädter 2003; Björvell, Wredling & Thorell-
Ekstrand 2003b) kan sjuksköterskans dokumentationsaktiviteter underlättas och därmed ser 
författarna att attityder kan förändras med organisatoriska förändringar. En avhandling föreslår 
olika organisatoriska förändringar som bland annat är; att renodla personalens arbetsuppgifter 
och anställa fler vårdgivare, även att sjuksköterskans profession och kompetens skall renodlas för 
att skapa möjligheter att främja sjuksköterskans dokumentation (Eriksson, 2005). 
 
 
Både litteraturstudiens resultat och forskningen (artikel/avhandling) visar att datorjournal upplevs 
som strukturerad, tydlig, lättläst och lättöverskådlig (Getty, 1999; Nikula, 2001). Tyvärr beskrivs 
i forskningen att sjuksköterskans dokumentation fortfarande befinner sig i en invävd, traditionell 
struktur och därför blir dokumentationen svåranpassad (Eriksson, 2005). Författarna menar att 
sjuksköterskor behöver komma ur det traditionella arbetssättet och utveckla nya medel för 
omvårdnadsdokumentation för att sjuksköterskan skall få en positiv attityd till 
omvårdnadsdokumentation. Under förutsättning att sjuksköterskans förhållningssätt till datorer 
förändras, så behövs stöd under tiden så att  sjuksköterskan lär sig hantera 
dokumentationssystemet. 
 
 
Efter sammanställningen av litteraturstudiens resultat ser författarna ett mönster där en tradition 
av sjuksköterskans dokumentation saknas i vården i Sverige, idag. IT-kompetens behövs för att 
sjuksköterskan ska kunna fatta beslut genom elektroniskt beslutstödsystem. Utbildning och 
undervisning i IT är en förutsättning för att den blivande sjuksköterskan skall få en effektiv 
omvårdnadsdokumentation (Ruland, 2001). Författarna har fått insikt i att det som sjuksköterskan 
har med sig i sitt bagage har betydelse för vilka attityder man har till omvårdnadsdokumentation.  
 
 
Slutsatsen som kan dras av litteraturstudiens resultat, är att, i nuläget är sjuksköterskans IT-
kunskaper en generationsfråga, som måste förändras genom att ge sjuksköterskan förutsättningar 
såsom utbildning, stöd, motivation och organisationiska förändringar kan göras så att 
sjuksköterskans arbetssituation underlättas vid ett införande av datoriserat 
dokumentationssystem. Attityder hos arbetsledningen och andra professioner måste förändras för 
att sjuksköterskan skall få en mer positivare attityd. Ytterligare forskning behövs för att lyfta upp 
betydelsen av sjuksköterskans attityder till omvårdnadsdokumentation för att kunna förebygga 
och förhindra faktorer som påverkar sjuksköterskans attityder negativt vid en implementering av 
datoriserat dokumentationssystem. 
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Databas Sökord Träffar 

1: a 
urval 
(titlar) 

2: a 
urval 
(abstr
akt)  

3: e urval 
(artiklar) 

Totalt 

Cinahl  
24 okt 
2006 
kl.08.35 

attitude$ 
documentation$ 
nursing$ 
=i kombination av 
varandra  
 
= begränsning  
år 00-06 + språk- 
engelska 

36 334 
11 344 
275 683 
 
= 104  
 
 
= 52 

 
 
 
 
 
 
 
22 

 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
5 

Medline  
24 okt 
2006 
kl.08.35 

attitude$ 
nursing$ 
documentation$ 
= i kombination av 
varandra 
 
= begränsning  
år 00-06 + språk –
engelska 

155 055 
26 698 
344 878 
 
= 345 
 
 
= 227 

 
 
 
 
 
 
 
37 

 
 
 
 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 
 
 
3 

Cinahl  
24 okt 
2006 
kl.12.10 

attitudes 
nursing documentation 
 
=i kombination av 
varandra  
 
= begränsning  
år 00-06 + språk- 
engelska 

41 307 
3 043 
 
= 117 
 
 
= 69 

 
 
 
 
 
 
 
19 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

PsycInfo 
24 okt 
2006 
kl.14.10 

attitude 
nursing documentation 
= i kombination av 
varandra 
 
= begränsning  
år 00-06 + språk -
engelska 

66 483 
52 

= 3 
 
 
= 3 
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ARTIKELMATRIS      Bilaga 2 
Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift 
år m.m. 
Land 
 

Syfte  Design                            Datainsamling  
Analysmetod                 Population     
Etisk granskning          Värder ing  
 

Resultat 

Ammenwerth, 
E. 
Iller, C. 
Mahler, C. 
 
IT-adoption and 
the interaction 
of task, 
technology and 
individuals a fit 
framework and 
a case study 
 
Medical 
Informatics and 
Decision 
Making  
2006 Vol 6 (3) 
pp.1-13  
 
Tyskland 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilka är socioorganisatoriska 
faktorer som påverkar 
införandet av IT-system I 
socioorganisation 
sammanhang?  
Baserad på de svar som första 
frågan ge Finns det vägar att 
förutspå effekterna av ett IT-
system i detta speciella 
sammanhang? 
Syftet är presentera en 
inställning till svar på första 
frågan baserad på en 
litteraturstudie och presenterar 
en ram FITT (Fit between 
Individuals, Task and 
Technology) för att analysera 
socioorganisations tekniska 
faktorer som påverkar IT 
införande. Presenterar en 
tillämpning av denna struktur 
av analys av en fallstudie som 
beskriver införandet av ett 
omvårdnadsdokumentation 
system i tyska universitets 
sjukhus. Den andra frågan 
diskuteras några filosofiska 
synpunkter och exakt 
förutsägning av framgång och 

Design Kvantitativ och kvalitativ  
Beskrivande 
 
Datainsamlingsmetod;  
Utifrån litteratur review + fallstudie skapades en 
ram (FITT -Fit between Individuals, Task and 
Technology). Intervention, frågeformulär, 
Fokusgrupper med intervjuer.  
 
Analysmetod;  
Textanalys för modellgenering och Retrospektiv 
analys 
 
Population 
Fokusgrupperna bestod av 1-2 sjuksköterskor 
per avdelning (totalt 4 avdelningar)  
 
Granskning av dokumentation i 
omvårdnadsjournaler av 20 patienter per 
avdelning. 
 
Etisk granskning;   
Inget angivet. 
 
Värder ing; 
Lågt bevisvärde utifrån design (icke-
experimentell låg kvalité), bristande låg intern 
validitet pga. icke slumpmässigt urval, bortfall ej 
angivet, bristande låg extern validitet (pga. icke 

Sjuksköterskans egenskaper 
Träning av ett nytt dokumentationssystem, stegvis introduktion av 
omvårdnadsprocessen kan ha en positiv inverkan på individen, 
teknik och uppgift. 
 
Sjuksköterskans förhållningssätt till datorer   
Attityder av datorer, attityder till datorer i omvårdnad, 
datorfärdigheter, maskinskrivningsfärdigheter, datorkunskap, ålder 
av sjuksköterskor (kan korrelera med datorkunskap), låg förväntan 
till datorer, låga förväntningar till omvårdnadsdokumentation, och 
professionell erfarenhet (kan korrelera med ålder) påverkar 
införandet av datoriserat dokumentationssystem.  
 
Sjuksköterskans arbetssituation 
Uppgifter av dokumentation upplevs som ett låg antal av 
omvårdnadsuppgifter dokumenteras på varje arbetspass, ett lågt 
användande av dokumentation per arbetspass och sjuksköterskor 
upplever att de behöver en tillgänglig tid för att lära sig system så att 
införandet av datoriserat dokumentationssystem går lättare. Lågt 
personal antal, låg personal variation, lågt antal av deltidsanställda., 
lågt antal nattpersonal och sjuksköterskestuderande kan påverka 
individer vid ett införande av datoriserat dokumentationssystem. 
En minskning av sjuksköterskans arbetsmängd behövs vid 
introduktions fasen för att förebygga hinder och underlätta 
införandet av datoriserat dokumentationssystem och kan ha en 
positiv inverkan på individer.  
 
Professioners attityder   
Antalet motiverade nyckelanvändare och även motivationen av hela 



    
 
 
       

 

 
 
 
 

misstag som kanske inte blir 
möjligt. 
 

slumpmässigt urval) och låg reliabilitet (pga. 
inget angivet, bara validitet till frågeformuläret). 
Kvalitetsbedömning utifrån helhetsbedömning, 
resultat, rimlighetskriterier värderades som god. 
 

arbetsgruppen på avdelningen har betydelse för införandet av 
datoriserat dokumentationssystem.  
 
Organisator iska förändr ingar  
Individen måste ha en övertygelse om att omvårdnadsprocessen 
utgör en bas för omvårdnad och har en god klimat, ett gott stöd och 
tron inom teamet för att kunna införa en datorbaserad 
dokumentationssystem. För att sjuksköterskans uppgifter skall bli 
bättre behövs klarare överenskommelser av ansvarsområden för 
omvårdnadsdokumentation vid ett införandet av datoriserad 
dokumentationssystem.  
För att kunna få en positiv inverkan på individen, teknik och uppgift 
kan omstrukturering av vårdpersonalens dokumentation behövas för 
att individer skall må bra och för att dokumentationsuppgifterna 
skall bli bättre. Organisatoriska förändringar kan ha positiv inverkan 
på individer och teknik genom interventioner vid införandet så vill 
vårdpersonal att de yttre normerna som styr dokumentation skall 
förändras så att datorn kan användas i omvårdnad, vill ha träning av 
nyckelanvändare, vill ha intensiv användare support, vill ha stegvis 
genomförande av funktionerna i systemet, omstrukturering och vill 
att omvårdnad skall få vara en egen profession.  
 
För att införa ett datoriserat dokumentationssystem behövs ett 
klargörande av ansvar inom omvårdnadsdokumentation eftersom 
ansvarsuppgifterna är svåröverskådliga, detaljerad. En klar struktur 
för tid och plats behövs för att omvårdnadsdokumentationsuppgifter 
skall ha en positiv inverkan på ett införandet av en datoriserad 
dokumentationssystem.  
 
Motivation, högre datoracceptans och acceptans av 
omvårdnadsprocessen från arbetsledningen behövs för att individen 
skall ha positiv inverkan vid ett införande av datoriserat 
dokumentationssystem. 
 
 
 



    
 
 
       

 

Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift 
år m.m. 
Land 
 

Syfte  Design                            Datainsamling  
Analysmetod                 Population     
Etisk granskning          Värder ing  
 

Resultat 

Ammenwerth, 
E. 
Mansmann, U. 
Iller, C. 
Eichstädter, R. 
 
Factors 
affecting and 
affected by user 
acceptance of 
computer-based 
nursing 
documentation: 
results of a two 
year study 
 
Journal of 
American 
Medical 
Informatics 
Association 
2003  
Vol.10 (1) 69-
84  
 
Österrike 
 
 
 
 

Att presentera resultatet av 
utvärdering, diskutera 
ändringar efter en introduktion 
av datoriserad 
omvårdnadsdokumentation 
system och analysera 
korrelationen bland 
annorlunda påverkande 
faktorer. 
 
Frågeställningar; 
Till vilken utsträckning finns 
ändringar hos användares 
accepterande 1) av 
omvårdnadsprocessen 2) 
datorisering 3) datorisering i 
omvårdnad, innan, under tiden 
och efter introduktionen av 
datoriserad 
omvårdnadsdokumentation 
system?  
4. Vilken nivå finns hos 
användaren accepterande till 
datoriserad 
omvårdnadsdokumentation 
system?  
5. Till vilken utsträckning 
finns accepterande av poäng 
av frågorna 1-4 korrelation till 
varandra? Vilka faktorer 

Design; kvantitativ kvalitativ  
Prospektiv interventionsstudie  
 
Datainsamlingsmetod;  
Kvantitativ. Pre-posttest med Frågeformulär 
(3st). Kvalitativ intervjuer, fokusgrupper.  
 
Analysmetod;  
Hypotesprövning. p-värde p<0.05 p<0.01 
Statistisk analys -ickeparametrisk t-test, 
Fredman test, Wilcoxon, Kruskall-Wallis, Mann 
Whitney test, Spearman´s korrelation koefficient 
(kval). Innehållsanalys av fokusgrupper.  
 
Population; 
Obestämt antal i population eftersom fyra avd. 
fick frågeformuläret innan, under och efter 
introduktionen av omvårdnads information och 
kommunikationssystem. 119 st frågeformulär 
besvarades. 70 ssk fick frågeformulär under 
kursen. 56 svarade på åtminstone ett 
frågeformulär. Internt bortfall; 14. alla tre 
frågeformulär (23 ssk) analyserades för att 
undvika bias. Två frågeformulär (31 ssk). ett 
frågeformulär (16 ssk). 3-4 ssk intervjuades från 
varje avdelning (i fokusgrupper). Medelåldern ej 
angiven; i början av studien finns 20 ssk som är 
yngre än 29 år, 11 ssk mellan 30-39år och 10 ssk 
är äldre än 39 år. Kön; ej angivet.  
 

Sjuksköterskans egenskaper 
Den äldre sjuksköterskan har en mer negativ attityder innan 
införandet av datoriserat dokumentationssystem.  
 
Sjuksköterskans förhållningssätt till datorer  
Den äldre sjuksköterskan känner sig mindre självsäkra till datorer. 
Sjuksköterskan som däremot använde datorer, tangentbord blev 
självsäkrare i sin användning av sitt nuvarande system. Även den 
mest negativa sjuksköterskan fortsatte att använda datoriserat 
dokumentationssystem. Datorattityder i omvårdnad före 
introduktionen var medelhög. Innan införandet av datoriserat 
dokumentationssystem fanns en signifikant positiv korrelation 
mellan användarens datorattityder och datorer i omvårdnad till hur 
många år av datorvana sjuksköterskan hade. Efter tre månader fanns 
en positiv korrelation bara mellan datorattityder i omvårdnaden. En 
positiv korrelation sågs då sjuksköterskans hade många år av 
datorvana och datorattityder. Efter nio månaders uppföljning fanns 
även en positiv korrelation mellan användarens attityd av datoriserad 
omvårdnadsdokumentation och datorer i vården. En korrelation 
mellan år av datorvana och attityder till omvårdnadsprocessen var 
starka generellt av datorbaserat system efter nio månader. 
 
Professioners attityder  
Sjuksköterskan hade innan introduktionen av datorbaserat 
dokumentationssystem en hög attityder till omvårdnadsprocessen där 
en optimistisk attityd till omvårdnadsprocessen fanns som lärt sig i 
skolan men betydelsen av omvårdnadsprocessen förstods inte till 
omvårdnadsdokumentation. Efter införandet av datoriserat 
dokumentationssystem fanns en signifikant skillnad i attityder av 
omvårdnadsprocessen och efter nio månaders uppföljning fanns en 



    
 
 
       

 

 
 
 
 
 

påverkar användarens 
accepterande?  
 
 

Etisk granskning;  
Inget angivet. 
 
Värder ing; 
Lågt bevisvärde utifrån design (icke- 
experimentell låg kvalité), god intern validitet 
(undviker bias), dock stort bortfall, bristande låg 
extern validitet (pga. icke slumpmässigt urval 
dock obestämd antal i population) och hög 
reliabilitet (reliabilitetskoefficient i 
frågeformulär). 
 
Kvalitetsbedömning utifrån helhetsbedömning, 
resultat, rimlighetskriterier värderades som god. 

signifikant positiv korrelation av en hög attityder till datoriseringen 
av omvårdnadsprocessen. Majoriteten av användarnas attityder vill 
fortsätta arbeta med datoriserat dokumentationssystem i framtiden. 
Dock hade den äldre sjuksköterskan till en början måttlig acceptans 
till datoriseringen men acceptansen minskade och till slut var 
acceptansen låg men trots det fortsatte sjuksköterskan arbeta med 
datoriserat dokumentationssystem.  
PIK systemet (”nursing information and communication system” ) 
var ett dokumentationssystem som sjuksköterskor hade positiva 
attityder till systemet (tre avdelningar av fyra). En av avdelningarna 
som hade låg acceptans till dokumentationssystemet pga ökad 
tidslängd berodde på ökad vård till många patienter under två års 
ålder, hög dokumentation mängd på avdelningen och 
sjuksköterskorna var äldre.  
 
Innan införandet av den datoriserade omvårdnadsdokumentationen 
hade sjuksköterskan användaracceptans men efter genomförandet av 
datorisering fanns ingen signifikant skillnad i acceptansen. 
Sjuksköterskans attityder till omvårdnadsdokumentation förbättrades 
vid ett datoriserat system. 
 
Organisator iska förändr ingar   
Sjuksköterskan vill ha träning av nyckelanvändare. Organisatoriska 
förändringar ledde till sjuksköterskan gjorde sina anteckningar under 
och i slutet av sina arbetspass. Sjuksköterskor blev mer själsäkra i 
sin användning av dator och tangentbord. Sjuksköterskans 
dokumentations procedur såsom plats och mängd kan påverka 
sjuksköterskans användare acceptansen av datoriserat 
dokumentationssystem. 
 
Datoracceptans av arbetsledningen anses vara viktigt för införandet 
av datoriserat dokumentationssystem. 
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Tidskrift 
år m.m.  
Land 
 

Syfte  Design                            Datainsamling  
Analysmetod                 Population     
Etisk granskning          Värder ing  
 

Resultat 

Björvell, C. 
Wredling, R. 
Thorell- 
Ekstrand, I.  
(a)  
 
Improving 
documentation 
using a nursing 
model.  
 
Journal of 
Advanced 
Nursing  
2003 Vol.43 (4)  
pp. 402-410 
Sverige 

Beskriva registrerade 
sjuksköterskors uppfattning 
och attityder gentemot 
effekterna av ett 2-års 
interventions användning av 
Wellbeing Intervention 
Prevention Safety (VIPS) 
modellen för 
omvårdnadsdokumentation 
och att framkalla en hypotes 
för fortsatt forskning.  

Design: kvalitativ 
Beskrivande  
 
Datainsamlingsmetod;  
Fokusgrupps diskussioner.  
 
Analysmetod;  
Kvalitativ innehållsanalysmetod. 
 
Population;  
34 registrerade sjuksköterskor valdes utifrån tre 
Inklusionskriterier; 
– 2 års interventions program  
– ålder mellan 28-50 år  
– år i yrket som sjuksköterska (4-25 år)  
20 ssk valdes till fokusgrupperna. Medelåldern 
är 40 år.  
 
Etisk granskning; 
Godkänd av Karolinska Institutets Etiska 
kommittén.  
 
Värder ing; 
Kvalitetsbedömning utifrån helhetsbedömning, 
resultat, rimlighetskriterier värderades som god. 
 
 
 
 
 

Sjuksköterskans egenskaper 
Sjuksköterskan uppfattning och attityder till att brist på träning av 
omvårdnadsdiagnoser bidrog till svårigheter att formulera dem. 
Sjuksköterskan beskrev sina uppfattningar och attityder till att få ett 
ökat självförtroende genom kunskap om omvårdnadsdokumentation. 
Sjuksköterskor blev mer medvetna om sina kunskaper som de fick 
genom VIPS modellens träning under studiens gång.  
 
Sjuksköterskan arbetssituation 
Sjuksköterskor beskriv sina uppfattningar om att deras roll 
förändrades till att vara en sekreterare och allt mindre tid 
spenderades med patienterna. Sjuksköterskan påpekar att tiden som 
spenderades på kontoret ökade pga att arbetsmängden ökade och inte 
på grund av det nya dokumentationssystemet. Sjuksköterskor hade 
uppfattningar och en frustrations attityd till att inte ha arbetsro 
eftersom de blev avbrutna i dokumentationsarbetet, fick aldrig ha 
lugnt och tyst omkring dem för att reflektera. De blev störda av 
telefonsamtal, anhöriga, läkare, vårdpersonal och övrig personal. 
Sjuksköterskan upplevde känslor såsom att av att vara lojal, känslor 
av skuld och ökad stress nivå resulterade i övertid på grund av 
dokumentation. Det nya sättet att dokumentera på tog mer tid, på 
grund av att de behövde tänka mer och att de genomförde 
dokumentationen mer genomtänkt. En del sjuksköterskor menade att 
den strukturerade dokumentationen genom VIPS - modellen var 
tidsbesparande jämförande med tidigare springande anteckningar 
” running notes” . Med det nya systemet blev sjuksköterskorna 
tvungna att tänka mer på detaljer och hur de skall namnges. 
 
Professioners attityder  
Sjuksköterskan uppfattade dokumentation ej var meningsfull och ett 



    
 
 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

starkt motstånd till dokumentation fanns men som ändrades efter den 
två åriga interventionsprogrammet. Andra professioner såsom läkare 
och vårdpersonal hade negativa attityder till 
omvårdnadsdokumentation. Vårdpersonal visade ingen förståelse 
och gav inget stöd till sjuksköterskans arbete på grund av okunskap. 
Dock såg sjuksköterskan en förändring i vårdpersonalens attityder. 
Läkarnas reaktioner skildrar otillgänglighet av journaler för sin egen 
del, läkarna visade brist på respekt genom att förlöjliga 
sjuksköterskors dokumentation till att vara barnsliga. Sjuksköterskan 
kände inte att läkarna uppskattade deras arbete. Brist på respekt, 
betydelselöshet och attityder från hierarkin till sjuksköterskans 
omvårdnadsdokumentation. Sjuksköterskan redogjorde för 
hierarkins attityder med brist på respekt eller likgiltighet inför 
sjuksköterskans dokumentation genom VIPS - modellen. 
 
Organisator iska förändr ingar   
Sjuksköterskan behöver tillsyn av expert och stöd i utvecklingen av 
sina färdigheter för att främja dokumentationen och vill få positiv 
förstärkning och respekt till omvårdnadsdokumentationen. 
 
Muntlig rappor ter ing 
Speciell tid för muntlig rapport fanns men ansågs vara onödig på 
grund av en god dokumentation. Ändring från muntlig till skriftlig 
rapport var ett förslag utifrån sjuksköterskor uppfattningar och 
attityder gentemot effekterna efter ett två årigt interventions 
program. 
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Resultat 

Björvell, C. 
Wredling, R. 
Thorell-
Ekstrand, I.  
 
(b)  
 
Prerequisites 
and 
consequences of 
nursing 
documentation 
in patient 
records as 
perceived by a 
group of 
Registered 
Nurses 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 2003  
Vol. 12  
pp. 206-214 
 
Sverige 

Syftet är att undersöka 
grundförutsättningar och 
konsekvenser av 
omvårdnadsdokumentationen i 
användningen av VIPS 
modellen i akutvård.  

Design; kvantitativ och kvalitativ 
jämförande beskrivande 
 
Datainsamlingsmetod:  
frågeformulär.  
 
Analysmetod:  
Statistiska beräkningar. Chi-square, student t-
test, Mann-Whitney u-test. 
p-värde p<0.05 
 
Population; 
377 sjuksköterskor deltog i tre dagars kurs 
baserad på VIPS i omvårdnadsdokumentation 
delades in i två grupper (grupp A+ B). Grupp A 
= 34 registrerade sjuksköterskor, deltog i en två 
års interventionsprogram. Medelåldern 35år.  
Grupp B = 1113 registrerade sjuksköterskor. 
189 exkluderades saknade adresser. 302 arbete 
på större sjukhus. 622 fick frågeformulär 416 
besvarade (206 bortfall). 73 exkluderades pga 
olika arbetsförhållanden. 343 deltog i grupp B. 
Medelåldern 42 år.  
 
Etisk granskning; 
Godkänd av Karolinska Institutets Etiska 
kommittén.  
 
Värder ing; 
Låg bevisvärde utifrån design (icke-

Sjuksköterskans arbetssituation 
Signifikanta skillnader av hinder i omvårdnadsdokumentation fanns i 
form av ogynnsamma förutsättningar att dokumentera. Signifikanta 
skillnader fanns mellan sjuksköterskans upplevelser av organisation 
och ledarskap i samband med dokumentation kan underlättas och att 
sjuksköterskorna få tillräcklig makt på arbetet för att ändra rutiner.  
 
Sjuksköterskor upplever brist på tid till dokumentation. 71 % av 361 
sjuksköterskor tyckte inte att de hade tillräckligt med tid inom sitt 
arbetspass att utarbeta omvårdnadsdokumentation. 20 % av 361 
sjuksköterskor tyckte att de inte hade tid att dokumentera 
omvårdnad. 
 
Muntlig rappor ter ing 
81 % av 364 sjuksköterskor uppfattade att en välformulerad 
omvårdnadsdokumentation kunde ersätta den muntliga 
rapporteringen. 
 
Organisator iska förändr ingar  
Majoriteterna av sjuksköterskorna visste om 
avdelningsföreståndarens aktiva stöd under sin två åriga 
innehållsrika under interventionsprogram med VIPS- modellen som 
dokumentationssystem. 106 sjuksköterskor av 343 ansåg att de hade 
tillgång till rådgivning under sin praktiserande del av studien. 
 
 
 



    
 
 
       

 

experimentell låg kvalité), bristande intern 
validitet (på grund av icke slumpmässigt), stort 
bortfall, bristande extern validitet pga. icke 
slumpmässigt urval) och bristande reliabilitet 
(inget angivet). 
Kvalitetsbedömning utifrån helhetsbedömning, 
resultat, rimlighetskriterier värderades som god.  
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Resultat 

Clausson, E. 
Petersson, K. 
Berg, A. 
 
School nurse 
view of 
schoolchildren’s 
health and their 
attitudes to 
document it in 
the school 
health record- a 
pilot study 
 
Journal of 
Caring 
Sciences.  
2003 Vol 17  
pp. 392-398 
 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syfte är att beskriva 
skolsjuksköterskors syn på 
skolbarnens hälsa och deras 
attityder till dokumentation i 
SHR (School Health Records). 
Andra syftet vill skapa en bas 
för national kartläggning av 
skolsjuksköterskor i Sverige. 

Design; kvalitativ 
beskrivande  
 
Datainsamlingsmetod;  
intervju med semistrukturerade frågor  
 
Analysmetod;  
Kvalitativ innehållsanalys   
 
Population;  
Strategisk stickprov av 12 skolsjuksköterskor 
från olika delar av södra Sverige intervjuades. 
12 kvinnor. Medelåldern 51.5 år. 
 
Etisk granskning; 
Informanter fick information och gav sitt 
samtycke.  
 
Värder ing; 
Kvalitetsbedömning utifrån helhetsbedömning, 
resultat, rimlighetskriterier värderades som god.  

Sjuksköterskans egenskaper 
Skolsjuksköterskor förbättrade sina möjligheter och minskade sin 
osäkerhet och ökade sina kunskaper om vad som skulle 
dokumenteras i SHR (Skol Hälso Journal). 
 
Sjuksköterskans arbetssituation 
Skolsjuksköterskor uppfattningar och attityder till att 
dokumentationen tog alldeles för lång tid och det var ett hinder för 
dokumentationen.  
 
Sjuksköterskans exper tstöd  
Skolsjuksköterskor förbättrade sina möjligheter och minskade sin 
osäkerhet och ökade sina kunskaper om vad som skulle 
dokumenteras i SHR (Skol Hälso Journal) genom diskussion med 
kollegor och professionella rådgivare. 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
       

 

Författare 
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Resultat 

Darmer, 
Rosendal, M.  
Ankersen, L. 
Nielsen, 
Geissler, B. 
Landberger, G. 
Lippert, E. 
Egerod, I.  
 
The effect of 
VIPS 
implementation 
programme on 
nurses 
knowledge and 
attitudes 
towards 
documentation 
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences. 
2004 Vol.18  
pp. 325-332  
 
Danmark 
 
 
 

Att beskriva effekter av en två 
års program där VIPS 
modellen introduceras. 
Studien utforskar 
sjuksköterskors kunskap och 
attityder till dokumentation 
efter en 6 till 12 månaders 
deltagande i programmet.  
 
Frågeställningar; 
- Vilka attityder finns hos 
sjuksköterskan till 
dokumentation av omvårdnad?  
 
- Har sjuksköterskor tillräcklig 
kunskap av systematiserat 
dokumentation system till 
patient bedömning och 
kliniska beslut?  

Design; kvantitativ 
Prospektiv komparativ kvasiexperimentell  
 
Datainsamling;  
Frågeformulär.  
 
Analysmetod;  
Mann-Whitney test, Chi-square test. p-värde 
p<0.05 
 
Population; 
Studiegruppen inkluderades alla sjuksköterskor 
på avdelningen (bristande beskrivning). 88 fick 
frågeformulär, 72 ssk deltog i studiegruppen. 
Internt bortfall; 16. Medelåldern 33.  
Kontrollgruppen 71 nyckelpersoner 
introducerade VIPS-modellen för avdelningar 
som inte deltog i studien (få en mindre 
systematisk inställning) och valdes av 
sjukhusledningen. Externt bortfall; 14 (pga. 
omflyttning), internt bortfall; 12. Totalt 45 
nyckelpersoner. Medelåldern 36. 
 
Etisk granskning; 
Omvårdnadsdirektör på ett Universitetssjukhus 
godkände forskningsprotokollet.  
 
Värder ing;  
Måttigt bevisvärde utifrån design 
(kvasiexperimentell måttlig kvalité), god intern 

Sjuksköterskans egenskaper 
Sjuksköterskor menar att deras attityder till träning genom VIPS- 
modellen gjorde så att kunskapen av sökorden blev bättre. 
Majoriteten av sjuksköterskorna fick ökad kunskap genom träning.  
 
Sjuksköterskans arbetssituation 
Sjuksköterskors attityder om tillräcklig tid till dokumentationen var 
neutral i studiegrupp och måttlig i kontrollgruppen. 5 % av 117 
sjuksköterskorna tyckte att de inte hade tillräckligt med tid till 
dokumentationen.  
 
Professioners attityder  
Sjuksköterskor höll med om att dokumentationen gav fördelar till det 
dagliga arbetet. Studiegruppen demonstrerade lite mindre motivation 
än kontrollgruppen. Båda grupperna delade en positiv attityd till 
omvårdnadsdokumentation. 
 
Organisator iska förändr ingar  
Sjuksköterskor attityder till att ha tillräckligt med stöd beskrevs inte, 
sjuksköterskor behöver stöd ifrån arbetsledningen för att de ska 
spendera mindre tid vid den datoriserade omvårdnadsplanen. 
 
Muntlig rappor ter ing 
Båda gruppernas hade uppfattningar om att en bra skriven 
omvårdnadsdokumentation kunde ersätta den muntliga 
rapporteringen.  
 



    
 
 
       

 

 validitet (80 % minimum svarsfrekvens för att 
undvika urval bias, god intern-extern bortfall), 
god extern validitet pga. slumpmässigt urval) 
och bristande reliabilitet (inget angivet). 
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Resultat 

Lee, T. T. 
Lee, T. Y. 
Lin, K.C. 
Chang, P.C. 
 
Factors 
affecting the use 
of nursing 
information 
systems in 
Taiwan 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 2005 
Vol. 50 (2) 
pp.170-178 
 
Taiwan 

Att analysera faktorer 
relaterade till kliniska 
sjuksköterskor användning av 
datoriserad omvårdnadsplan i 
deras dagliga arbete.  
 
 
 
 
 
  

Design: kvantitativ beskrivande korrelation 
 
Datainsamling;  
Sekundär analys av data från tidigare studie, 
frågeformulär.  
 
Analysmetod;  
Deskriptiv statistik med korrelation, dubbel 
regressionsanalys och förutsäga förslagen 
modell. p-värde p<0.05 p<0.01 p<0.001 
 
Population; 
Journalgranskning  
738 svarade på frågeformulär. 612 
sjuksköterskor. bortfall; ej angivet. 
Ålder; ingen medelålder bara åldern i procent; 
55,6 % 20-25 år, 38.4% 26-30 år, 4.6% 31-35 år, 
36-40 0.8%, 0.5% 41-45år. Kön; inget angivet. 
 
Etisk granskning; 
Inget angivet. 
 
Värder ing; 
Lågt bevisvärde utifrån design (icke-
experimentell), bristande låg intern validitet på 
grund av ickeslumpmässigt urval, bristande låg 
intern-extern bortfall pga ej angivet), bristande 
låg extern validitet pga. icke slumpmässigt 
urval) och hög reliabilitet (inre konsistens, α 
koefficient, konfidensintervall).   

Sjuksköterskans egenskaper   
Vilken ålder, utbildningsnivå och omvårdnadserfarenhet 
sjuksköterskans hade påverkar tiden som används till 
omvårdnadsdokumentation. Den yngre spenderar mindre tid vid 
omvårdnadsdokumentation och den äldre spenderar mer tid vid 
omvårdnadsdokumentation. Sjuksköterskans träning 
Dokumentationen blev mer effektiv genom träning. 
 
 
Sjuksköterskans förhållningssätt till datorer ;  
Sjuksköterskans uppfattning om sitt förhållningssätt till datorer med 
datorfärdigheter, datorkunskap och användarkrav påverkar hur 
mycket tid som sjuksköterskan spenderar vid 
omvårdnadsdokumentation. Sjuksköterskor som hade självsäkerhet 
på grund av datorkunskap. 
 
Sjuksköterskans arbetssituation 
Den yngre (20-30 år) sjuksköterskan spenderade högst en timma till 
omvårdnadsdokumentation medan den äldre (31-45 år) 
sjuksköterskan spenderade minst en timma till mer än fyra timmar 
vid omvårdnadsdokumentation.  
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Resultat 

Liu, J. 
Pothiban, L. 
Lu, Z. 
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Computer 
knowledge, 
attitudes and 
skills of nurses 
in peoples 
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Medical 
University  
 
Computers in 
nursing. 2000 
Vol.18 (4)  
pp.197-206 
 
Kina 
 
 
 
 

Att identifiera nivåer av 
datorkunskap, attityder, 
färdigheter av sjuksköterskors 
arbete och undersöka 
relationen mellan 
datorkunskap, attityder och 
färdigheter av sjuksköteskans 
arbete.  

Design; kvantitativ 
Deskriptiv korrelation 
  
Datainsamlingsmetod;  
Frågeformulär  
 
Analysmetod;  
Deskriptiv statistik. Korrelationsberäkning  
p-värde p<.05 p<.01 p<.001 
 
Population; 
Kvoturval 
300 sjuksköterskor med inklusionskriterier;  
*arbetade på enhet mellan juli 1996-jan 1998  
* fått utbildning av HIS (Hospital informations 
system) och använt systemet i mer än ett år  
*  är villig att deltag i studien.  
195 valdes med stratifierat urval och skickades 
frågeformulär. 169 svarade. Internt bortfall; 26. 
Medelåldern 26,5 år. Kön ej angivet.   
Etisk granskning; 
Inget angivet. 
Värder ing; 
Måttlig bevisvärde utifrån design (icke-
experimentell- låg kvalité), god intern validitet 
(pga stratifierat slumpmässigt urval, internt 
bortfall), god extern validitet pga stratifierat 
slumpmässigt urval och hög reliabilitet i 
frågeformulären där Cronbach´s alpha 
koefficient, test-retest reliabilitet användes.  

Sjuksköterskans förhållningssätt till datorer  
Åldern och antalet år i yrket var två signifikanta faktorer som 
påverkar datorkunskapen. Antal år i yrket påverkade sjuksköterskans 
datorattityder. Sjuksköterskans datorfärdigheter hade signifikant 
positiv korrelation med datorkunskap och datorattityder. Ingen 
signifikant korrelation fanns mellan datorkunskap och datorattityder. 
Vårdpersonalens tid till användningen av HIS (Chinese Hospital 
Information System) hade signifikant skillnad med personalens 
datorfärdigheter. 
 
Professions attityder   
Sjuksköterskans attityder värderades med motivation som högst, 
tilltron sedan och lägst tillfredställelse. 
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Syftet med studien var att 
fastställa funktionen av det 
aktuella systemet och 
identifiera vad sjuksköterskor 
(ssk) föredrar för elektronisk 
dokumentation metoder för 
klinisk data; uppfatta 
problem med och hinder till 
EHR (Electronic Health 
Records) dokumentation och 
bestämma vad ssk föredrog 
för ändringar i EHR system. 
4 Frågeställningar; 
1. Vad är ssk uppfattningar 
om det aktuella EHR 
systemet med funktions 
tillfredställelse och de flesta 
vanliga problem, hinder och 
källor av frustration relaterat 
till omvårdnads EHR? 2. 
Vilka metoder för elektronisk 
dokumentation föredrar ssk 
och var någonstans föredrar 
ssk att dokumentera olika 
typer av data? 3. Vilket 
förfogande har ssk till 
användandet av elektroniskt 
system? 4. Är ssk attityder 
relaterade till demografiska 
faktorer såsom ålder, 
uppfattning av expertis med 

Design kvantitativ 
Deskriptiv, cross-sectional 
 
Datainsamling;  
Survey, frågeformulär.  
 
Analysmetod;  
Deskriptiv statistik. Innehållsanalys. Oberoende 
t-test. Bivariat korrelation. Pvärde; p=.01 
 
Population 
Inklusionskriterier; 23 kliniska enheter med för 
närvandrande använde någon form av elektronisk 
dokumentation inkluderades i studien.  
Urval; Lämplig omvårdnadspersonal från natt 
och dag pass som hade tillgång till klinisk 
dokumentation systemet från de 23 enheterna. 
120 frågeformulär varav 103 återkom. Internt 
bortfall 17. (3 hade inte tillräcklig information i 
frågeformuläret). 100 frågeformulär totalt. Kön; 
kvinnor. Medelålder; 43.26 år 
 
Etisk granskning; 
Godkänd av sjukhuset och Universitets review 
board. Anonymitet, skriven och muntlig 
information.  
 
Värder ing;  
Lågt bevisvärde utifrån design (icke-
experimentell låg kvalité), bristande låg intern 
validitet inget angivet, bortfall ej tydligt 

Sjuksköterskans egenskaper 
Signifikant samband mellan åldern och attityd till EHR (Electronic 
Health Records). Äldre sjuksköterskor tenterade till att ha en mindre 
positiv attityd till EHR dokumentation. Ingen signifikant skillnad 
mellan sjuksköterskans år av erfarenheter och den totala poängen av 
attityd.  
 
Sjuksköterskans förhållningssätt till datorer  
96 % av 100 sjuksköterskor antydde att de var självsäkra i 
användandet av EHR dokumentationen. Sjuksköterskor med mer 
datakunskap hade en mer positiv attityd till EHR dokumentation.80 
% av 100 sjuksköterskor uppskattade att de hade färdigheter till 
användningen av datorer. Signifikanta skillnader fanns i attityder 
mellan sjuksköterskor med datorerfarenhet och de med mindre 
färdigheter till dator användningen. Sjuksköterskor med 
datorerfarenhet var mer fördelaktiga till användandet av EHR 
dokumentation än de med mindre färdigheter i dator användandet. 
 
Sjuksköterskans arbetssituation 
85 % av 100 sjuksköterskor uppfattade att de hade arbetsro då de 
dokumenterade. 54 % av 100 sjuksköterskorna rapporterade att de 
inte hade arbetsro medan de dokumenterade omvårdnaden.  
 
Organisator iska förändr ingar  
99 % av 100 sjuksköterskor uppfattade att hjälp till 
dokumentationssystemet alltid fanns tillgängligt. 
 
 



    
 
 
       

 

datorer, typ av arbetspass 
(natt eller dag) och år av ssk 
erfarenhet? 

beskrivet), bristande låg extern validitet pga. icke 
slumpmässigt urval) och hög reliabilitet 
(reliabilitet - Cronbach´s instrumentet validitet – 
innehållsvaliditets, god begreppsvaliditet). 
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Analysmetod                 Population     
Etisk granskning          Värder ing  
 
 

Resultat 

Simpson, G. 
Kenrick, M. 
 
Nurses attitudes 
toward 
computerization in 
clinical practice in 
a British hospital 
 
Computers in 
nursing 1997 
Vol. 15 (1)   
pp.37-42  
 
Storbritannien  
 

Utforska brittiska 
sjuksköterskors attityder till 
datorisering samt jämföra 
forskningsresultat av Strong 
& Brodt´s, där försök att 
bestämma vikten av studier 
från USA kan ha betydelse 
för brittisk omvårdnad.     

Design; kvantitativ  
jämförande 
 
Datainsamlingsmetod;  
frågeformulär 
Intervjuer.  
 
Analysmetod;  
deskriptiv statistik. Analytisk statistik. 
 
Population; 
430 frågeformulär distribuerades ut till 
omvårdnadspersonal. 208 kom tillbaks. Internt 
bortfall; 222. 
 
20 sjuksköterskor blev intervjuade 
Medelåldern; framgår ej. Kön; framgår ej.  
p-värden p=0.017 p=0.014 p=0.0017 p=0.14 
p=0.52 p=0.0049.  
 
Etisk granskning; 
Inget angivet. 
 
Värder ing; 
Lågt bevisvärde utifrån design (icke-
experimentell), bristande låg intern validitet pga 
icke slumpmässigt urval, stort internt bortfall), 
bristande låg extern validitet pga icke 
slumpmässigt urval) och hög reliabilitet pga 
frihetsgrad, f ratio validitet till frågeformuläret).  
                                                                                                   

Sjuksköterskans egenskaper 
Signifikanta skillnader fanns mellan olika åldersgrupper såsom 0-29 
år, 30-39 år och 50 år och äldre i förhållande till dator attityder. 
Studien visade att yngre sjuksköterskor hade mer positiva attityder 
till datoriserad dokumentation. Antalet år i yrket som sjuksköterska 
påverkade attityderna signifikant. Sjuksköterskor med mer än 20 års 
anställning inom vården hade en signifikant positiv attityd till 
datoriseringen. Signifikanta skillnader fanns mellan vilken typ av 
arbetsplats sjuksköterskorna jobbade på. Personal inom 
äldreomsorgen hade mer negativa attityder till datoriseringen än vad 
andra avdelningar hade, förutom medicin och 
rehabiliteringsavdelningar. 
 
Sjuksköterskans förhållningssätt till datorer  
Inga signifikanta olikheter i datorattityder fanns mellan genus och 
tidigare erfarenheter av datorer. 
 
Professioner  attityder  
54,3 % av 113 sjuksköterskor beskrev positiva attityder till datorer. 
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Resultat 

Smith, K. 
Smith, V. 
Krugman, M. 
Oman, K. 
 
Evaluating the 
Impact of 
Computerized 
Clinical 
Documentation 
 
Computers, 
Informatics, 
Nursing.  2005 
Vol.24 (3)  
pp.132-138  
 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien är att 
bestämma effekten av 
ansluten dokumentation av 
sjuksköteskors attityder, 
fullständighet av 
dokumentation och tid som 
behövdes för 
dokumentation. 
 
Frågeställningar; 
1. Vilka skillnader finns i 
sjuksköterskors poäng 
utifrån frågeformuläret om 
sjuksköteskors attityder till 
datoriserad dokumentation 
före och efter 
genomförandet av 
datoriseringen? 
2. Vilka skillnader finns i 
behovet av skrivandets tid 
före och efter 
genomförandet av 
datoriseringen?   
3. Är skrivandet mer 
fullständigt efter 
genomförandet av 
datoriseringen?. 

Design kvantitativ Kvasiexperimentell design 
 
Datainsamling;  
Frågeformulär. Observation. Journalgranskning.  
 
Analysmetod;  
Deskriptiv statistik. Komparativ statistik. 
Pearson. Signifikansprövning student t test. 
Signifikans nivå.05. 
 
Population 
46 sjuksköterskor (fick frågeformulär). Bortfall 
inget angivet. Urval - Utifrån sin pilot avdelning 
introducerades elektronisk dokumentation. Tre 
månaders användning där valdes lämpliga 
sjuksköterskor. Inklusionskriterier; inga 
angivna. Exklusionskriteter; inga angivna 
82 sjuksköterskor (observation).  
89 patientjournaler.  Kön; Kvinnor. Medelålder; 
20-30år. 
Etisk granskning; 
Granskad och godkänd av review board. 
 
Värder ing; 
Måttligt bevisvärde utifrån design 
(kvasiexperimentell måttlig kvalité), bristande 
låg intern validitet pga icke slumpmässigt urval, 
bortfall ej angivet), bristande låg extern validitet 
pga. icke slumpmässigt urval) och hög 
reliabilitet (reliabilitet – split half måttlig 
kvalité, validitet för observation). 

Professioners attityder  
Signifikanta skillnader fanns mellan sjuksköterskans attityder till 
datoriserat dokumentationssystem mellan före och efter 
genomförandet. Sjuksköterskor hade mer negativa attityder efter 
genomförandet av den datoriserade dokumentationen. 
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Analysmetod                 Population     
Etisk granskning          Värder ing  
 

Resultat 

Törnvall, E. 
Wilhemsson, S. 
Wahren, L K. 
 
Electronic nursing 
documentation in 
primary health 
care 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
2004 Vol.18 
pp. 310-317 
 
Sverige 
 

Syfte var att beskriva och 
analysera 
omvårdnadsdokumentation i 
en elektronisk patientjournal 
i ett system i primär vården 
där betoningen angår 
sjuksköterskor erfarenheter 
och vad sjuksköterskor 
dokumenterade enligt 
omvårdnadsprocessen samt 
användningen av sökord. 

Design: kvantitativ  
beskriva  
 
Datainsamlingsmetod;  
(1). Frågeformulär på posten.  
(2). Journalgranskning.  
(3). Beräkna sökord i journaler.  
 
Analysmetod;  
Cat-ch-ing instrument. Mann-Whitney-
Instrument. p-värde p<0.05 
 
Population: 
(1). 424 dsk 50 % utvaldes genom kvoturval 
blev population 212 fick frågeformulär varav 
154 totalt kvar i studien. Internt bortfall; 58. Kön 
ej angivet. Medelålder; 51år. 
 
(2). 42 arbetsplatser fick skriven information 
och skulle skicka kopior av 
omvårdnadsjournaler. 36 valde att deltag. 
Externt bortfall; 9 pga ökad arbetsmängd. Internt 
bortfall; 6. Totalt; 27 arbetsplatser med 
journalkopior. Exklusionskriterier; epikriser, 
datum, signaturer, förklaringar på signaturer och 
otydligheter.  
 
(3). 31 av 42 journaler hade likvärdiga strukturer 
där 15 journaler valdes ut (beräkning av sökord). 
 

Sjuksköterskans egenskaper  
Distriktssjuksköterskors uppfattningar av kunskap till 
omvårdnadsprocessen var högre med speciell träning efter 1986 än 
för de med träning före 1986. Distriktssjuksköterskor som hade fått 
utbildning i dokumentation uppfattade sina kunskaper högre än de 
utan utbildning i dokumentation. Tidpunkten av special träning och 
åldern hade ingen betydelse för kunskapen av 
omvårdnadsdokumentation. Ingen signifikant skillnad i 
uppfattningen om kunskap till omvårdnadsdokumentation mellan 
distriktssjuksköterskor med ” in -service”  träning än de utan. 
 
Sjuksköterskans förhållningssätt till datorer  
Distriktssjuksköterskor som hade utbildning i hantering av datorer 
uppfattade sina kunskaper i omvårdnadsdokumentation högre än de 
utan utbildning. 
 
Sjuksköterskans arbetssituation 
Distriktssjuksköterskor uppfattade att de hade arbetsro då de 
dokumenterade.  
 
Professioners attityder  
Distriktssjuksköterskors hade en positiv attityd till datoriserat 
dokumentationssystem. 
 
 



    
 
 
       

 

Etisk granskning; 
Granskad av Etiska kommittén, Linköping 
Universitet Sjukhus. 
 
Värder ing; 
Måttligt bevisvärde utifrån design (icke-
experimentell studie låg kvalité), låg intern 
validitet, stort bortfall, god extern validitet pga 
slumpmässigt urval och hög reliabilitet 
(reliabilitetskoefficient validitet – 
innehållsvaliditet, korrelationsvaliditet stark 
kvalité).  

 
 
 
 


