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Sammanfattning 
Bakgrund: Patienter med kronisk obstruktiv sjukdom (KOL) som behandlas med Non-

invasiv ventilation (NIV) har risk för trycksår och malnutrition. Observation och 

övervakning av patienterna är viktigt för att kunna följa behandlingsförloppet och tidigt 

upptäcka en eventuell försämring samt förebygga komplikationer. Dokumentation av 

given omvårdnad måste kunna följas för att utvärdera och säkerställa kraven på en god 

och säker vård. Syfte: Syftet med studien var att granska omvårdnadsdokumentationen 

för patienter med KOL som behandlats med NIV på en medicinsk akutvårdsavdelning. 

Metod: Studien genomfördes som en retrospektiv systematisk journalgranskning i 75 

journaler med en granskningsmall. Resultat: Omvårdnadsprocessens steg fanns inte 

dokumenterad i sin fullständighet för trycksår eller nutrition i någon journal. 

Dokumentationen av omvårdnadsprocessen för trycksår var oberoende av antal 

vårddygn, kön och ålder men beroende av antal dygn med NIV.  För nutrition var 

dokumentationen av omvårdnadsprocessen beroende av antal NIV- och vårddygn men 

oberoende av kön och ålder. Dokumentationen för omvårdnad och behandling med NIV 

var utspridd i journalen under olika rubriker. Slutsats: Studiens resultat visade att det 

fanns brister i omvårdnadsdokumentationen.  

 

Nyckelord: Omvårdnad, dokumentation, journalgranskning, kronisk obstruktiv 

lungsjukdom, Non-invasiv ventilation, trycksår, nutrition 
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Abstract 
Background: Patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) treated with non-

invasive ventilation (NIV) risk to suffer from pressure ulcer or malnutrition. Observation and 

monitoring of patients is important to follow the course of treatment and to early detect a 

possible deterioration and prevent complications. Documentation of given nursing care must 

be followed in order to evaluate and ensure the requirements of a good and safe care. Aim: 

The aim of the study was to audit the nursing documentation for COPD patients treated with 

NIV in a medical emergency ward. Method: The study was conducted as a retrospective 

systematic audit in 75 medical records with an assessment instrument. Results: The nursing 

process was not documented in its comprehensiveness for pressure ulcers or nutrition in any 

record. The documentation of the nursing process for pressure ulcers was independent of the 

number of   days, gender and age, but depended on the number of days with NIV. For 

nutrition, the nursing process documentation was depended on the number of NIV and in-

hospital days but independent of gender and age. The documentation of nursing and treatment 

with NIV was recorded in the journal under various headings. Conclusion: The study results 

showed deficiencies in nursing documentation according to the audit instrument.  

 

 

Keywords: Nursing care, documentation, record audit, chronic obstructive 

pulmonary disease, Non-invasive ventilation, pressure ulcer, nutrition 
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INLEDNING 
Dokumentation av given omvårdnad är viktigt för att kunna utvärdera och säkerställa 

kraven på en god och säker vård. Vid behandling med Non-invasiv ventilation hos 

patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), med eller utan respiratorisk 

insufficiens, måste patienten observeras och övervakas för att kunna följa 

behandlingsförloppet och tidigt upptäcka eventuell försämring samt förebygga 

komplikationer. För att kunna utvärdera behandlingen av vidtagna åtgärder och effekter 

bör dokumentationen kunna följas. En journalgranskning av dokumentationen kan vara 

ett sätt att tydliggöra omvårdnaden och därmed initiera ett förbättringsarbete av 

omvårdnadsdokumentationen.  

BAKGRUND 
I världen är KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken och beräknas bli den tredje 

vanligaste år 2020 (Ädelroth & Blomberg 2012).  KOL är en av de stora 

folksjukdomarna i Sverige. Prevalensen är dock osäker då kriterier för diagnostisering 

varierar i olika populationsstudier men beräknas till cirka en halv miljon. Incidensen för 

att insjukna i KOL i Sverige är tio procent i åldern 45-65 år (Tunsäter, 2014). Årligen 

beräknas ca 2000 personer att dö i KOL (Nationellt vårdprogram för KOL 2014). Vid 

KOL förekommer en kronisk inflammation i luftvägarna vilket leder till emfysem, 

försämrad utandning och en ökad slemproduktion i bronkerna (Ericson & Ericson 2012; 

Ädelroth & Blomberg 2012). Obstruktion i bronkerna leder bland annat till andfåddhet 

(Ädelroth & Blomberg 2012) vilket i sin tur kan leda till ökat energi och näringsbehov 

med risk för undernäring samt ökad infektionskänslighet (Ericson & Ericson 2012). Den 

nedsatta lungfunktionen vid KOL är irreversibel och för varje exacerbation, 

infektionsutlöst försämringsperiod, sker en progression av sjukdomen (Nationellt 

vårdprogram för KOL 2014). För en utförligare beskrivning av sjukdomen se bilaga 1. 

Behandling med non-invasiv ventilation (NIV) av akut respiratorisk insufficiens med 

hypoxi och koldioxidretention (CO2-retention) ökar allt mer i användning och har blivit 

en viktig del av behandlingen (Bello, De Pascale & Antonelli 2013; Ozyilmaz, Ugurlu 

& Nava 2014). 
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NIV-behandling sker genom övertryck och är synkroniserad med patientens andning så 

att luftvägstrycket ökar och patientens andningsarbete avlastas. Via en mask förmedlas 

respiratorns tryckökning (Nationellt vårdprogram för KOL 2014). Innan masken tas på 

är det viktigt att informera patienten om hur behandlingen fungerar. Patienterna ska 

informeras om att det är ett slutet system där masken sitter tätt fastspänd och blåser in 

luft, att de ska andas med NIV-apparaten och uppmuntras att meddela om de känner 

någon form av obehag (a.a.).  En välinformerad patient kan ha bättre tolerans för att 

masken behöver sitta tätt fastspänd. 

 

En pilotstudie där 45 patienter intervjuades om sina erfarenheter av att behandlas med 

NIV visade att patienter inte hade haft så stor möjlighet att uttrycka sin vilja eller 

påverka uppstarten av behandlingen. Deras möjlighet att kommunicera med 

vårdpersonalen var liten (Cabrini, Moizo, Nicelli, Licini, Turi, Landoni, Silvani & 

Zangrillo 2012). Närmare en tredjedel av patienterna svarade att de nästan inte mindes 

något från NIV-behandlingens start. Samtliga patienter uppgav att de hade haft någon 

form av komplikation av NIV-behandlingen. Vanligast förekommande var klaustrofobi, 

förvärrad andfåddhet och trycksår av masken (a.a.). Svårigheter att tolerera en 

tättsittande mask kan vara ett problem med tanke på att luftläckage minskar effekten av 

NIV-behandlingen (Bello, De Pascale & Antonelli 2013). Noggrann utprovning av 

mask och justering av inställningar på NIV-apparaten kan minska risken för att 

patienten inte ska kunna synkronisera sin andning med apparaten och därmed minska 

risken för luftläckage (Bello, De Pascale & Antonelli 2013; Carron, Freo, BaHammam, 

Dellweg, Guarracino, Cosentini, Feltracco, Vianello, Ori & Esquinas 2013). Carrons 

m fl. (2013) studie visade att risken för trycksår av masken över näsan var hög redan 

efter ett par timmars användning och efter två dygns maskanvändning upp till 100 %. 

Risken för andra trycksår är också hög då de flesta patienterna sitter i ”hjärtsängläge” 

och på grund av malnutrition.  

 

En studie visade att en tredjedel av patienterna som behandlades med NIV inte fick i sig 

tillräckligt med energi och protein under sin sjukhusvistelse (Reeves, White, Sosnowski, 

Tran, Jones & Palmer 2014). Orsakerna till detta var andfåddhet, nedsatt ork och aptit 

p.g.a. sin sjukdom och att de inte kunde vara urkopplade från NIV-apparaten under 
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längre tid för dryck- och matintag. De patienter som hade sämre nutritionsstatus och 

högre body mass index (BMI) vid inläggning på sjukhus och som behandlades en längre 

tid med NIV samt enbart fick mat och dryck utan extra näringstillförsel hade sämst 

näringsintag. Det framkom också ett samband mellan dokumentering och näringsintag, 

ju längre tid som mat och dryck registrerades desto bättre intag (a.a.).  

 

Sjuksköterskan är ansvarig för att en god och säker omvårdnad ges till patienten. 

Omvårdanden ska vara evidensbaserad, personcentrerad, säker och baseras på 

samverkan mellan olika personalkategorier. För att underlätta personcentrerad 

omvårdnad är ett strukturerat arbetssätt till hjälp för att inhämta information, bedöma, 

föreslå åtgärder, genomföra och utvärdera insatta åtgärder. Omvårdnadsprocessen med 

planering och genomförande av omvårdsplan faller inom sjuksköterskans 

kärnkompetens (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & Öhlén 2013). 

Omvårdnadsprocessen är en problemlösande systematiskt modell för sjuksköterskans 

omvårdnad och dokumentation (Florin 2011) som innebär ett kritiskt förhållningssätt 

där syftet är att utifrån varje patientens behov ge en anpassad omvårdnad för att skapa 

optimalt välbefinnande för patienten.  Omvårdnadsprocessen består av fem faser; 

datainsamling (anamnes och status), omvårdnadsdiagnos, planering, genomförande och 

utvärdering. Andra och tredje fasen brukar tillsammans bilda och benämnas 

omvårdnadsplan. I omvårdnadsplanen delas den tredje fasen vanligtvis upp i två delar; 

omvårdnadsmål och planerade omvårdnadsåtgärder (a.a.). Det är av största vikt att 

patienten är delaktig i hela processen och att omvårdnadsplanen hela tiden uppdateras. 

Omvårdnadsprocessens förlopp dokumenteras av sjuksköterskan i journalen. Vad som 

ska dokumenteras i journalen och varför är styrt i lagar och förordningar. I 

patientdatalagen 3 kap. § 2 står det ”Syftet med att föra patientjournal är i första hand 

att bidra till en god och säker vård av patienten” (SFS 2008:355).  

 

Vid vården av svårt sjuka patienter med allt mer tekniska behandlingar ställs höga krav 

på god och säker vård. Patienter med KOL som behandlas med NIV har ett stort 

omvårdnadsbehov som kan förbises i det akuta skeendet då fokus är att häva den 

respiratoriska acidosen och minska CO2-retentionen. Risken för malnutrition och 

trycksår är uppenbar och det är viktigt att kunna följa förloppet via dokumentationen i 
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journalen och utvärdera insatta omvårdnadsåtgärder för att säkerställa kvalitén på 

vården. Dokumentationen av omvårdnaden är betydelsefull för att kunna anpassa vården 

utifrån varje persons egna behov och förutsättningar. Att genomföra en 

journalgranskning kan vara ett sätt att kvalitetssäkra dokumentationen av omvårdnaden 

av patienter med KOL som behandlas med NIV på en medicinsk akutvårdsavdelning. 

Resultatet av en journalgranskning kan leda till ett förbättringsarbete avseende 

omvårdnad och dokumentation. 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att granska omvårdnadsdokumentationen för patienter med 

kronisk obstruktiv lungsjukdom som behandlats med Non-invasiv ventilation på en 

medicinsk akutvårdsavdelning. 

Specifika frågeställningar  

Vilken omvårdnadsdokumentation fanns om trycksår och nutrition? 

Var omvårdnadsprocessen dokumenterad i sin fullständighet för trycksår och nutrition? 

Vilken dokumentation fanns om NIV-behandlingen samt patientens tolerans och 

välbefinnande av behandlingen? 

Var återfanns omvårdnadsdokumentationen i journalen? 

METOD 
En retrospektiv (Polit & Beck 2012) journalgranskning genomfördes med 

granskningsmall.  

Urval och kontext 

Studien genomfördes på en medicinsk akutvårdsavdelning på ett universitetssjukhus i 

södra Sverige. Avdelningen har tjugo vårdplatser, fyra plaster är avsedda för 

intermediärvård. Under 2014 vårdades 4984 patienter på avdelningen och den 

genomsnittliga vårdtiden var 1,1 dygn. Journalerna som granskades härrörde från 

patienter som vårdades på avdelning mellan 2013-01-01 – 2014-12-31. Journalerna 

söktes via ICD-10 koder J40.0 – J44.9 och KVÅ-koder AP029, DG001 och DG023 i 

diagnosregister. Inklusionskriterierna var att patienten vars journal granskades var > 18 

år, att patienten hade KOL och var inlagd för akut exacerbation, att behandlingsorsaken 
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för NIV var CO2-retention och/eller pH < 7.35 och att NIV-behandlingen var pågående 

under minst två timmar. De journaler som exkluderas för granskning var journaler där 

författaren själv dokumenterat under pågående behandling med NIV. Först gjordes 

sökning för 2014 men det visade sig att antal journaler som motsvarade 

inklusionskriterierna var för få för att säkerställa ett kvantitativt resultat. Sökningen 

utökades till att omfatta även år 2013. Sökning efter journaler för båda åren resulterade i 

350 journaler som tillhörde patienter med KOL som blivit inlagda för akut excerbation. 

Efter genomläsning återstod 83 journaler där patienten hade behandlats med NIV. 

Dokumentationen som granskades i journalerna begränsades till den som skedde under 

patientens vistelse på den medicinska akutvårdsavdelningen. Vid granskningen av 

journalerna exkluderades åtta journaler. Sex där NIV-behandlingen avbrutits efter tio till 

90 minuters behandling och en där patienten vägrade att ha masken och en där patienten 

vistades på intensivvårds avdelning (IVA) under NIV-behandlingen. Till studiens 

resultat genomfördes granskning av 75 journaler. Urvalet av journaler skedde 

konsekutivt under insamlingsperioden.  

Datainsamling 

Journalerna granskades med hjälp av en utarbetad granskningsmall (Gunningberg & 

Ehrenberg 2004) som använts vid journalgranskning av omvårdnadsdokumentation vid 

trycksår. Tillåtelse att använda granskningsmallen som underlag erhölls av 

upphovspersonerna. Den kompletterades med frågeställningar angående dokumentation 

utifrån studiens syfte och frågeställningar samt riktlinjer och vad som bör beaktas vid 

omvårdnad och behandling med NIV (Nationellt vårdprogram för KOL 2014; Skånes 

universitetssjukhus [SUS] 2014a) (Bilaga 2). Granskningsmallen bestod av två delar. 

Den första delen avsåg dokumentationen av ställningstagande, ordinationer, 

observationer och utvärdering av NIV-behandling samt var i journalen det var 

dokumenterat. Frågorna som ställdes var t.ex. 

Finns anteckning om utgångsparametrar? Om ja, var finns anteckningen?  

Finns anteckning om utvärdering av NIV-behandlingen? Om ja, var finns anteckningen? 

Den andre delen avsåg trycksårs- och nutritionsomvårdnadsdokumentationen. Om det 

gjorts en riskbedömning, fanns status och åtgärder antecknade i journalen. 

 



   

10 

 

En bedömning av, om omvårdnadsprocessen för trycksår och nutrition var 

dokumenterad i samtliga steg, gjordes med ett fem-gradigt granskningsinstrument, 

Comprehensiveness in nursing documentation (CIND) (Figur 1). 

Granskningsinstrumentet CIND är framtaget av Ehnfors och Smedby (1993) och ingår 

som en del i Gunningberg och Ehrenbergs journalgranskningsmall (2004). För att 

dokumentationen i enlighet med omvårdnadsprocessen ska anses vara tillfredställande 

bör tre poäng uppnås och för en god nivå på dokumentationen bör fyra poäng uppnås. 

(Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand 2013). 

 

Anamnes Status Diagnos Mål Planerad 

åtgärd 

Genomförd 

åtgärd 

Resultat Epikris Poäng 

         

Poäng: 

1. Problembeskrivning (anamnes/status/diagnos) eller åtgärd (planerad/genomförd) 

2. Problembeskrivning (anamnes/status/diagnos) och åtgärd (planerad/genomförd) 

3. Problembeskrivning (anamnes/status/diagnos) och åtgärd (planerad/genomförd) och 

resultat/epikris 

4. Problembeskrivning (anamnes/status/diagnos) och åtgärd planerad och genomförd och 

resultat/epikris 

5. Alla omvårdnadsprocessens steg finns 

 

Figur 1.  Granskningsinstrument (CIND) för omvårdnadsprocessen enligt Gunningberg 

och Ehrenberg (2004). 

 

Tillstånd att genomföra journalgranskningen samt tillåtelse att söka i diagnosregister 

efter journaler ansöktes hos verksamhetschefen för den medicinska 

akutvårdsavdelningen i södra Sverige och erhölls (Bilaga 3). Etiskt tillstånd att få 

genomföra studien erhölls från Högskolan i Kristianstad. 

Analysmetod 

En pilotstudie (Jakobsson 2011) genomfördes där tio journaler granskades för att 

utvärdera den reviderade granskningsmallen. Vissa frågor fick förtydligas, några 

svarsalternativ modifieras och någon fråga tillkom för att tydliggöra 

omvårdnadsprocessen för att säkerställa bedömningen av omvårdnadsdokumentation 

(Bilaga 2). För frågorna 36 och 56 om riskbedömningar var utförda, tillkom 

svarsalternativet, Ej bedömd p.g.a. diagnos/allmäntillstånd. För fråga 38 och 58 
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ändrades svarsalternativet från Ja, annan skala till Ja, kliniksbedömning och tillägg för 

antal poäng för riskbedömningarna som dokumenterats. Dessa ändringar gjordes för att 

överensstämma med de dokumenteringsalternativ som fanns i vårdplanerna i den 

elektroniska journalen, Melior. Fråga 40 om patienten hade trycksår tillkom. Frågorna 

47 och 48 var tidigare en gemensam fråga. Frågorna 16 - 18 och 30 – 32 var tidigare 

utformade för var och en av de ingående parametrarna. De tio journalerna som 

granskades i pilotstudien inkluderades efter förnyad granskning i det slutliga resultatet.  

 

För sammanställning, bearbetning och analys av insamlat datamaterialet användes 

dataprogrammet IBM SPSS Statistics version 22. Vid redovisning av den deskriptiva 

statistiken, valdes median som centralmått (Ejlertsson 2012) då värdena var positivt 

snedfördelade för antal vårddygn och antal dygn med NIV-behandling. 

Omvårdnadsprocessens kategorier var indelade från noll till fem enligt CIND, och 

variablerna var därmed på ordinal skalnivå. 

 

T-test användes för att undersöka om skillnad förelåg mellan kvinnor och mäns ålder. 

För att undersöka om det fanns skillnader i kvinnor och mäns rökvanor användes 

Pearson Chi-Square test. Skillnader mellan dokumentation (trycksår, nutrition) enligt 

omvårdnadsprocessen och antal vårddygn, dygn med NIV-behandling och ålder testades 

med Kruskal-Wallis test. Kruskal-Wallis testet är en icke-parametrisk test vid analys av 

fler än två oberoendegrupper och vid små undersökningsgrupper och snedfördelning i 

utfallsvariabeln (Björk 2011; Polit & Beck 2012). Skillnader mellan dokumentationen 

(trycksår, nutrition) enligt omvårdnadsprocessen och kön testades med Pearson Chi-

Square test. För att kunna analysera skillnad mellan dokumentation (trycksår, nutrition) 

enligt omvårdnadsprocessen och kön, fick en sammanslagning av närliggande klasser 

för omvårdnadsprocesserna göras. För trycksår bildades klasserna 0, 1, 2-3 och 4-5 och 

för nutrition 0-1, 2, 3 och 4-5. Sammanslagning av närliggande klasser gjordes för att 

uppfylla villkoren för Chi-Square test (Ejlertsson 2012; Olsson & Sörensen 2011). Den 

statistiska signifikansnivån sattes till p = < 0,05. 
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Forskningsetiskt övervägande. 

Då studien genomfördes som journalgranskning fanns ingen direkt relation med de patienter 

vars journaler granskades. Dock kunde det under studiens gång inträffa att någon patient vars 

journal granskades blev inlagd på avdelning där författaren tjänstgjorde. Detta påverkade ej 

vården av patienten då granskningen som gjordes av journalerna ej var från det aktuella 

vårdtillfället. Dokumentationen i journalerna som granskades var utförd av kollegor till 

författaren, men då studien är retroperspektiv, påverkades inte vad som dokumenterats i 

journalerna. Däremot uppstod ett etiskt problem, då granskning av journalerna gjordes via 

direkt åtkomst i de elektroniska journalerna. Ett dilemma var att varje 

dokumentationsanteckning var signerad av författarens kollegor och detta skulle kunna 

påverka dokumentationsgranskningen. Ingen notering gjordes på journalgranskningsmallen av 

vem som dokumenterat i journalerna och därmed kan inte någon dokumentation härledas till 

någon person.  

 

All data från journalerna avidentifierades genom kodning. Kodnyckeln var uppbyggd på så 

sätt att varje patientjournal får en sifferkod, konsekutivt. Varje journals granskningsmall fick 

motsvarande sifferkod för spårbarhet. Kodnyckeln förvarades dels i privat dator (egen 

inloggning) och dels under egen hemkatalog med egen inloggning på arbetsplatsens dator. En 

papperskopia förvaras inlåst och oåtkomligt för obehöriga. Journalerna som granskades var 

elektroniska och granskningen skedde direkt i det elektroniska journalsystemet Melior på 

arbetsplatsen.  

 

Någon uppenbar risk med studien kunde inte identifieras utan eventuella brister i 

dokumentation och omvårdnad bör komma framtida patienter till nytta genom att frågan lyfts 

och kan leda till förbättringsarbete. 

 

Då studien berörde patienternas hälsa, som faller under känsliga personuppgifter enligt 

SFS 1998:204, § 13 ska tillstånd sökas före genomförande från Etiknämnden (SFS 

2003:460, §§ 3 - 4). Dock innefattar inte lagen studier som utförs under 

högskoleutbildningar. Föreliggande studie är en magisteruppsats och inga hinder förelåg 

för studiens genomförande efter etikgranskning vid Högskolan Kristianstad. 
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Eftersom studien genomfördes som en journalgranskning, behövdes ej något samtycke 

inhämtas från patienterna, då deras medverkan var indirekt. Godkännande att genomföra 

studien och att söka i diagnosregister inhämtades från verksamhetschefen för den aktuella 

medicinska akutvårdsavdelningen (Bilaga 3).  

RESULTAT 
Resultatet redovisas dels i löpande text och dels i tabeller. Resultatdelen inleds med en 

beskrivning av patienterna vars journaler ingår i granskningen (Tabell 1). Därefter 

redovisas resultatet i tre delar: I. Omvårdnadsdokumentation av trycksår, fråga 36 – 55, 

II. Omvårdnadsdokumentation av nutrition, fråga 56 – 81, III. Dokumentation av NIV-

behandling, fråga ett – 35 och fråga 84-94.  

Medelåldern för de patienter vars journaler var inkluderade var 73.9 år, SD 9.1; 53 - 89.  

Medianen för antal vårddygn var tre dygn, range 1 - 15 och för antal dygn med NIV-

behandling var medianen ett dygn, range 0,5 - 15.  
 

 

Tabell 1.  Beskrivning av patienter vars journaler ingick i granskningen, n=75 (sd) 

  Man, n=21 Kvinna, n=54 p
a,b

<0,05 

Ålder     
 Medelålder (år, SD) 74,9 (9,3) 73,5 (9,0) 0,56

a 

 Range  53 - 89 59 - 89  
Rökvanor    0,10

b 

 Rökare  3 20  
 Icke rökare  0  4  
 F.d. rökare  9 14  
 Uppgift saknas 16  9  
Grad av KOL     
  I 0 1  
 II 0  0  
 III 2  3  
 IV          10 16  
 Saknas uppgift 9 34  
Utskrivning    

 

 Hem  3  7  
 Annan avd. 16 34  
 IVA  0  4  
 Ad morte  2  9  

a) t-test b) Pearson Chi-Square test 

 

Omvårdnadsdokumentation av trycksår  

Granskningen visade att omvårdnadsprocessens samtliga steg för trycksår inte var fullständigt 

dokumenterad i någon av journalerna (Tabell 2). Antal dygn som patienten behandlades med 
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NIV hade betydelse för dokumentationen (p = 0,03). Fler dygn med NIV innebar högre 

poäng, medan antalet vårddygn som patienten vårdades på avdelningen inte hade någon 

betydelse (p = 0,09). Ingen skillnad framkom vad det gällde patientens ålder (p = 0,16) eller 

om det var en kvinna eller man (p = 0,39) för nivån på dokumentationen för trycksår enligt 

omvårdnadsprocessen.  

 

I de journaler som innehöll dokumentation om trycksår, fanns anteckningar om anamnes i 38 

journaler, status i 28, planerad åtgärd i 18, genomförd åtgärd i 18. I en journal fanns beskrivet 

resultat av insatt åtgärd mot trycksår och i 16 journaler fanns ingen dokumentation avseende 

trycksår. De delar som saknades i omvårdnadsprocessen i samtliga journaler var diagnos/mål 

samt anteckning om trycksår i omvårdnadsepikrisen. Av de tio patienter som utskrevs till 

hemmet från den medicinska akutvårdsavdelningen fanns det omvårdnadsepikriser i två 

journaler. 

 

Av de 14 utförda riskbedömningar för trycksår som bedömts enligt modifierad Nortonskala 

hade fyra patienter risk för trycksår. Totalt hade åtta patienter risk för trycksår. De 

dokumenterade åtgärder som hade vidtagits för att förebygga trycksår var t.ex. behandlande 

madrass (n = 11), hälskydd (n = 3), avlastande kuddar för armarna (n = 2), tryckavlastning 

näsa (n = 1). Att patienten hade vändschema hade dokumenterats i åtta journaler och i tre av 

journalerna var tidsintervallet mellan vändningarna angivet. Det är obligatoriskt att 

dokumentera om patienten har undersökts för trycksår eller ej men ett 

dokumentationsalternativ är att trycksår ej undersökts, vilket hade används i 27 journaler. 

Fyra patienter hade vardera ett trycksår i sacrum. En patient hade trycksår av grad I och en av 

grad II. För övriga två patienters trycksår var graden ej angiven.   

 

 
Tabell 2. Uppnådda poäng för dokumentation av trycksår och nutrition enligt omvårdnadsprocessen  

      Trycksår   Nutrition 

     Antal, n=75  Procent   Antal, n=75 Procent 

Poäng    0 16 21,3   1  1,3 
    1 36 48,0  25 33,3 
    2 22 29,3  33 44,0 
    3  1   1,3  16 21,3 
    4  0   0  
    5  0   0  
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Omvårdnadsdokumentation av nutrition  

Granskningen visade att omvårdnadsprocessens samtliga steg för nutrition inte var 

fullständigt dokumenterad i någon av journalerna (Tabell 2). Antal dygn som patienten 

behandlades med NIV hade betydelse för dokumentationen (p = 0,01) likaså hade antalet 

vårddygn som patienten vårdades på avdelningen betydelse (p = 0,01). För både vård- och 

NIV-dygn visade ju fler dygn desto högre poäng för dokumentationen enligt 

omvårdnadsprocessen. Ingen skillnad framkom vad det gällde patientens ålder (p = 0,41) eller 

om det var en kvinna eller man (p = 0,15) för nivån på dokumentationen för nutritionen enligt 

omvårdnadsprocessen.  

 

För nutrition fanns dokumentation om anamnes i 21 journaler, status i 74, planerad åtgärd i 

45, genomförd åtgärd i 32 och resultat av insatta åtgärd i 15 journaler. I en journal saknades 

dokumentation om nutrition. 

I ca en fjärdedel av journalerna var riskbedömning för att få trycksår dokumenterat och för 

undernäring var riskbedömning dokumenterat i en femtedel av journalerna (Tabell 3). 

 

Tabell 3.  Dokumenterade riskbedömningar för trycksår och undernäring i journalerna, n=75 

  Antal 
utförda 

Ej bedömd 
p.g.a. diagnos/ 
allmäntillstånd 

        Avdelning 
MAVA*     Annan  

Bedömnings-
instrument 

Klinisk-
bedömning 

  

Riskbedömning          

 Trycksår    18 7 14 5 14 4   

 Undernäring    16 5 10 6 11 5   
 

*MAVA = Medicinsk akutvårdsavdelning 

 

Vilken kost patienten åt var dokumenterat i flertal journaler (n = 70) liksom födointag 

(n = 65) och dryckesintag (n = 57). I nio journaler var det dokumenterat att patienten hade 

risk för undernäring. För fyra av patienterna med risk för undernäring var bedömningen gjord 

med skalan i Melior (viktförlust, BMI och ätproblem). Dokumenterade åtgärder som hade 

vidtagits för att förebygga undernäring var kostanpassning till energirikkost (n = 15), tillägg 

med näringsdryck (n = 31), parenteralnutrition (n = 5), hjälp/tillsyn vid födointag (n = 8) samt 

dryckesmättning (n = 35) och kostregistrering (n = 1). För fyra patienter fanns energibehovet 

uträknat. I 31 journaler var vikt dokumenterat varav i 15 hur ofta vikten skulle mätas. 

Längden förekom i 19 och BMI i 16 journaler. Munstatus och munvård hade dokumenterats i 

åtta respektive 13 journaler. Dokumentationen om munvård var att den var utförd. 

 , 
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Dokumentation av NIV-behandling 

Resultatet av journalgranskningen visade att dokumentationen av omvårdnad, ordinationer, 

åtgärder, behandling och resultat samt effekt och utvärdering gällande NIV-behandlingen 

kunde återfinnas på flertal ställen i den elektroniska journalen. Dokumentationen återfanns i 

läkar- och/eller sjuksköterskeanteckning, mätvärdeslista och laboratorielistan i den 

elektroniska journalen. Inskannade i den elektroniska journalen fanns Modified Early 

Warning Score-lista (MEWS), NIV-behandlingsschema, Mobil Intensiv Group-bladet (MIG) 

och vårdsynpunkter (Tabell 4). 

 

Tabell 4.  Var i den elektroniska journalen anteckningar angående NIV-behandlingen var dokumenterade, n=75 

 Läkar
-ant. 

SSK-
ant. 

Mät-
värde 

MEWS-
lista 

NIV-
protokoll 

Lab.lista Vård-
synpunkter

a 
Annat Saknas 

Beslut om NIV-
behandling 

 
62 

 
4 

  
1 

    
1

b 
 

7 
Kontraindikation         75 
Behandlingsnivå 34 1       40 
Utgångs NIV-
inställningar 

 
13 

 
52 

   
6 

  
1 

 
 

 
3 

Nya NIV-inställningar 4 49   8  
 

1  13 

Utvärdering av NIV-
behandlingen 

 
63 

 
7 

       
5 

Blodgaser före 
behandling 

      
69 

   
6 

Målsaturation 4 38  1   1 
 

31 
Monitorering  2     8  65 
Hur ofta ska blodgas 
följas 

 
8 

 
24 

 
 

    
5 

  
38 

Utgångsparametrar          
 Andningsfrekvens 4 1 21 22    1

b 
26 

 Blodtryck 4 3 28 23    1
b
 16 

 Medvetandegrad 3 11 4 23    1
b
 33 

 Puls 4 12 24 22     1
b*

 12 
 SpO2 4 15 24 22 3   1

b
 6 

 Temperatur 4 3 23 21     24 
 Rytm 7 44       24 
Uppföljningsparametrar

c 
         

 Andningsfrekvens  1 19 10 4    41 
 Blodtryck  2 39 10 1    23 
 Medvetandegrad  7 1 10 1    56 
 Puls  9 30 10 1    25 
 SpO2  19 26 8 7    15 
 Temperatur  1 27 10 1    36 
 Rytm  40       35 
a) 

internt ordinationsblad 
b) 

MIG-bladet 
c) 

Inom fyra timmar 

 

Det visade sig att 48 patienter hade haft den nya NIV-apparaten (Respironics V6) och 

27 patienter den gamla (Breas Vivo 40). Den nya NIV-apparaten togs i bruk hösten 

2013 då båda apparaterna användes parallellt, från januari 2014 används enbart den nya. 
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NIV-protokoll hade använts för dokumentation fem gånger vid bruk av den gamla NIV-

apparaten och tre gånger med den nya. Vilken sorts mask som använts var 

dokumenterat i fyra journaler. En patient hade haft oronasalmask, två patienter hade 

haft hel mask och en patient hade prövat både oronasalmask och hel mask. I två 

journaler fanns anteckning om vilken maskstorlek (small) och i tre journaler fanns 

maskläckage beskrivet. Att patienten kunde hosta fanns dokumenterat i 39 (52 %) av 

journalerna och om patienten hade sekret i 34 (45,3 %) av journalerna. Den mest 

förekommande åtgärden mot sekret, var utprovning av Positive Expiratory Pressure-

ventil (PEP-ventil) utfört av sjukgymnasten.  

                                                                                                                                                                                             

Hur väl patienterna tolererade NIV-behandlingen var dokumenterat både i läkar- och 

sjuksköterskeanteckningar i två tredjedelar av journalerna. En del patienter blev lugnare 

efter påbörjad NIV-behandling medan andra fick ångest, panik eller kände sig stressade. 

De beskrivningar som förekom var att patienten tolererade apparaten väl, hade svårt att 

tolerera masken, började acceptera masken eller försökte ta av sig masken.  

 

Patientens välbefinnande var dokumenterat i 52 (69 %) av journalerna. Välbefinnande 

beskrevs i termer som orolig, känner sig trött och tagen, ångest, nedstämd, växlande 

sinnesstämning, mår bättre eller mycket bättre samt nöjd. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en retrospektiv journalgranskning med granskningsmall för 

att kunna beskriva hur omvårdnaden är dokumenterad i den kliniska vardagen. En annan 

metod som kunde valts hade varit semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor om 

hur och var de dokumenterar omvårdnad. Svårigheten med att intervjua är att vara 

objektiv om studien genomförs på den avdelningen där författaren har sin tjänstgöring 

(Polit & Beck 2012). Det som talar för journalgranskning som metod jämfört med 

intervjuer om omvårdnadsdokumentation är att journalgranskning inte återspeglar hur 

det upplevs att dokumentera vilket kunde vara möjligt vid intervjuer.  
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Studiens reliabilitet styrks genom att journalgranskningen genomfördes med en 

granskningsmall och att 75 journaler ingick i granskningen. Den granskningsmall som 

låg till grund har tidigare använts och blivit testad för interreliabilitet med god till 

utmärkt överenstämmelse (Gunningberg & Ehrenberg 2004; Wang, Hailey & Yu 2011).  

Interbedömarreliabilitet för ett bedömningsinstrument eller granskningsmall kan 

bedömas med Cohens´kappa. Cohen´s kappa (ƙ) är ett mått på att två olika granskare 

gör samma tolkning och att det inte beror på slumpen, värde ƙ 0,60 – 0,75 är godkänd 

och ƙ > 0,75 utmärkt (Polit & Beck 2012). Granskningsinstrumentet (CIND) som ingår 

i journalgranskningsmallen är inte utarbetat för ett enskilt omvårdnadsområde utan 

bedömer hur enskilda problem i omvårdnadsprocessen olika steg dokumenteras 

(Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand 2013; Ehnfors & Smedby 1993). 

Interbedömarreliabiliteten för CIND var testad (ƙ = 0,65) i en tidigare studie av 

Ehrenberg & Ehnfors (1999) och i en annan studie som använde CIND som 

granskningsinstrument hade två oberoende personer 93-100 % överenstämmelse i sina 

bedömningar (Fossum, Ehnfors, Svensson, Hansen & Ehrenberg 2013). Därmed kan 

CIND-instrumentet, som är en del av granskningsmallen, anses vara testad för god 

interbedömarreliabilitet. Om journalgranskningen utförts av två oberoende personer 

hade interbedömarreliabiliteten för studien kunnat testas. 

Vid redovisning av resultatet tillkom en kategori, noll poäng, för CIND-instrumentet då 

det saknades dokumentation för trycksår och nutrition i en del av journalerna. Noll 

poäng fanns inte angivit i CIND-instrumentet. Gjevjon och Hellesø (2010) hade i sin 

studie förutsett att detta kunde inträffa, att inga steg i omvårdnadsprocessen fanns 

dokumenterade, och lagt till noll poäng i CIND-instrumentet.    

 

Studiens svaghet var att journalgranskningen genomfördes av en person vilket kan leda 

till lägre reliabilitet. Bedömningen av dokumentationen av omvårdnadsprocessen och 

tolkningen av granskningsmallen kan vara beroende av den granskande personens 

förförståelse. Författarens förförståelse var att det kunde finnas brister i 

dokumentationen vilket kan ha påverkat resultatet. Genom medvetandegöra av 

förförståelsen och att en granskningsmall använts får risken för påverkan anses vara 

liten. 
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Resultatet svarar på studiens syfte och därmed får den interna validiteten för 

granskningsmallen anses vara tillgodosedd. Vid sammanställning av resultatet visade 

det sig att fråga 82 och 83 om diures, saknade relevans för studiens syfte och 

frågeställningar och finns inte med i resultatredovisning. Den externa validiteten för 

studien är låg eftersom resultatet inte kan överföras i sin helhet till annan avdelning eller 

verksamhet (Polit & Beck 2012). Hur, var och vad som dokumenteras är beroende på 

vilka riktlinjer som finns för olika vårdinrättningar.  

 

Studiens journalgranskningsmall kan komma till användning för andra framtida studier. 

Granskningsmallen kan användas på andra enheter som vårdar patienter som har NIV-

behandling efter anpassning till enhetens riktlinjer för omvårdnadsdokumentation. Den andra 

delen av granskningsmallen, om trycksår och nutrition, fråga 36 – 81, kan användas i framtida 

studier om omvårdnadsdokumentation för patienter med andra diagnoser.   

Resultatdiskussion  

Dokumentationen för trycksår eller nutrition enligt omvårdnadsprocessens samtliga 

steg; problembeskrivning, planerad åtgärd, genomförd åtgärd och resultat av åtgärd 

samt omvårdnadsepikris saknades i samtliga journaler. Poängsättningen för bedömning 

av omvårdnadsprocessen med CIND är baserad på tidigare Patientjournallagen (SFS 

1985:562) och Socialstyrelsens författning om allmänna råd till Patientjournallagen 

(SOSFS 1993:20), vilket innebar att fyra poäng krävdes för att ha uppfyllt kraven för 

lagstadgad godkänd nivå för dokumentation av omvårdnadsprocessen. I handboken till 

nu gällande författning för informationshantering och journalföring (SOSFS 2008:14) 

står följande vad gällande omvårdnadsdokumentation: 

 

”att patientjournalen måste innehålla uppgifter om den omvårdnad som 

patienten har fått. Patientens individuella behov avgör, men 

omvårdnadsdokumentationen kan lämpligen beskriva vårdens planering, 

genomförande och resultat. När en patient skrivs ut är det lämpligt att 

sammanfatta vården i en omvårdnadsepikris” 

 Socialstyrelsen 2009 
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Vid granskning av omvårdnadsdokumentation kan de tidigare uppsatta kriterierna för 

godkänd nivå, tre poäng, vara riktmärken för vad som kan anses vara skälig nivå 

(Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand 2013). Studiens resultat för 

omvårdnadsprocessen för trycksår visade att endast en journal fick tre poäng. Det låga 

antalet journaler överensstämmer inte med vad som framkom i en liknande studie av 

Bååth, Hall-Lord, Johansson och Wilde Larsson (2007) där journalgranskningen 

genomfördes för patienter med höftfraktur. I över hälften av journalerna uppnåddes tre 

poäng och i en tiondel fyra poäng (a.a.). Tre poäng innebar att det i journalerna var 

dokumenterat för problembeskrivning, planerad/genomförd åtgärd och resultat/epikris. 

En studie av Gunningberg, Fogelberg-Dahm och Ehrenberg (2009) som jämförde 

dokumentationen av omvårdnadsprocessen för trycksår före och efter införande av 

elektronisk journal visade att ingen journal uppnådde fem poäng. Efter införandet av 

elektronisk journal var det fler journaler som uppnådde fyra poäng än före införandet. 

Att dokumentation sker i en elektrisk journal kan göra det lättare att följa och få en 

överblick av vad som dokumenterats. Om det i journalen finns utarbetade, användbara 

vårdplaner som förenklar dokumentationen, blir det till hjälp för sjuksköterskan i 

omvårdnadsarbetet.   

 

Att det i föreliggande studie endast var ett fåtal resultat dokumenterade för 

planerade/insatta åtgärder kan bero på de korta vårdtiderna för patienterna på 

avdelningen. Det kan ha varit för tidigt att utvärdera effekten och se resultat av vidtagna 

omvårdnadsåtgärder. Granskningen av omvårdnadsdokumentationen var begränsad till 

den aktuella tiden på avdelningen.  

 

I studien framkom att dokumentationen av omvårdnadsprocessen för nutrition var något 

bättre än för trycksår. En interventionsstudie i Norge som undersökte om en 

beslutsstödjande datoriserade omvårdnadsplan ledde till förbättrad dokumentation för 

trycksår och malnutrition, visade att före utbildning och införande var det endast i två av 

118 journaler som dokumentation enligt omvårdnadsprocessen uppnådde tre poäng för 

nutrition och i tre journaler för trycksår (Fossum m.fl. 2013). Efter interventionen 

visade resultatet för den grupp som både fått datorunderstöd och utbildningen en 
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signifikant förbättring (a.a.). Att införa nya metoder, hjälpmedel och riktlinjer utan att 

utbilda personal ledde till knappt mätbara förbättringar för dokumentationen. 

 

I studier som granskat journaler för dokumentation enligt omvårdnadsprocessen med 

det fem-gradiga granskningsinstrumentet (CIND) har det framkommit bristande 

dokumentation i samtliga steg (Bååth m.fl. 2007; Ehnfors & Smedby 1992; Fossum 

m.fl. 2013; Gunningberg, Fogelberg-Dahm och Ehrenberg 2009). Gjevjon och Hellesø 

(2010) studie visade också bristande dokumentation, i över hälften av journalerna 

uppnåddes högsta två poäng. Studiernas resultat är i linje med föreliggande studies 

resultat. Bidragande orsaker till den bristande omvårdnadsdokumentationen kan vara de 

riktlinjer som gäller på regional och verksamhetsnivå (SUS 2014b, SUS 2014c). De 

regionala riktlinjerna för vårddokumentation baseras på VIPS-modellen 

(Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet) (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-

Ekstrand 2013). På verksamhets- och avdelningsnivå kan det se annorlunda ut. Den 

dagliga dokumentationen sker huvudsakligen under omvårdnadsstatus och förnyat 

omvårdnadsstatus (SUS 2014c). Omvårdnadsanteckningar där problem, åtgärd och 

resultat dokumenteras på samma plats i journalen ger struktur enligt 

omvårdnadsprocessen men används i mindre utsträckning. Vad detta beror på har inte 

undersökts i studien men tänkbara orsaker kan vara tradition, bristande kunskap hos 

personalen och tidsbrist. Detta fördes också fram i Ehnfors och Smedbys studie (1993). 

En fråga som väckts är hur långt utvecklingen av omvårdnadsdokumentationen har 

kommit? Den elektroniska journalen har färdiga vårdplaner för nutrition och 

trycksårsprevention för att underlätta dokumentationen, men det framkom i studien att 

utvärdering och resultat ofta saknades i vårdplanerna. En interventionsstudie som 

jämförde distriktssjuksköterskors dokumentation före och efter införande av 

standardiserad vårdplan för sår visade på förbättrad dokumentation efter införandet 

(Törnvall, Wahren & Wilhelmsson 2009).  Elektroniska journaler, beslutsstödjande 

datoriserade vårdplaner och utbildning förbättrade omvårdnadsdokumentation 

(Bruylands, Paans, Hediger & Müller-Staub 2013; Fossum m.fl. 2013; Gunningberg, 

Fogelberg-Dahm & Ehrenberg 2009). Att ett utbildningsbehov finns för att förbättra 

dokumentationen kom Bergh, A-L, Bergh C-H och Friberg (2007) fram till i sin studie 

där journalgranskning genomfördes för dokumentation av bl. a. kommunikation, 
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information och utbildning. Likaväl som det är sjuksköterskans ansvar att tillgodogöra 

sig ny kunskap för att upprätthålla sin kompetens (Svensk sjuksköterskeförening, [SSF] 

2014), är det vårdgivarens ansvar att tillhandahålla tid och resurser. Vårdgivaren 

ansvarar också för identifiering av utbildningsbehov och kompetensutbildning för att 

säkerställa verksamhetens utveckling och kvalitet (Socialstyrelsen 2008).  

 

Det framkom i resultatet att det fanns en skillnad mellan antal dygn med NIV-

behandling för dokumentation enligt omvårdnadsprocessen för nutrition och trycksår 

samt för antal vårddygn och nutrition. Resultatet visade att fler dygn leder till 

utförligare dokumentation, vilket kan verka logiskt, då tiden för att genomföra 

vårdåtgärder och utvärdera effekten av insatt åtgärder blir längre. Några långtgående 

slutsatser generellt kan inte dras av denna studie, då granskningen endast genomfördes 

för trycksår och nutrition. Det skulle vara intressant att se om det förhöll sig på samma 

sätt för andra diagnoser där dokumentationen utifrån omvårdnadsprocessen granskades.   

  

Varken vad det gällde ålder eller könstillhörighet framkom någon skillnad för 

dokumentationen enligt omvårdnadsprocessen i studiens resultat. Ett intressant bifynd 

var att andelen kvinnor var överrepresenterade i studien. I det nationella 

Luftvägsregistret (2013) var också andelen inlagda kvinnor i majoritet men inte i lika 

hög grad. Fler kvinnor än män var till antalet aktiva rökare men det framkom ingen 

skillnad i deras rökvanor, dock saknades uppgift om rökning i en tredjedel av 

journalerna. Totalt sett i landet är fler kvinnor än män rökare (Statistiska centralbyrån 

2013). En studie visade att mer än en tredjedel av patienter med KOL var rökare 

(Lindberg, Larsson, Muellerova, Rönmark & Lundbäck 2012). Rökning som är den 

störta riskfaktorn för KOL är vanligare bland kvinnor och det är fler kvinnor än män 

som dör i KOL (Socialstyrelsen 2014). Att fler kvinnor är rökare och rökning är den 

största riskfaktorn för KOL, kan vara anledningen till att fler kvinnor är i behov av 

sjukhusvård. 

 

Det hade varit intressant att jämföra om det hade framkommit någon skillnad i 

dokumentationen enligt omvårdnadsprocessen om riskbedömning för trycksår eller 

nutrition varit dokumenterad eller ej men antal dokumenterade riskbedömningar visade 
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sig dock vara för få i studien för statistiskanalys. För alla patienter, > 18 år, som läggs in 

ska en riskbedömning göras för undernäring inom 24 timmar efter inskrivning i 

slutenvården. För trycksår ska riskbedömning göras för alla > 65 år och för de patienter 

som är immobliserade, har ett neurologisk- eller kognitivt sjukdomstillstånd, inom 24 

timmar efter inskrivning i slutenvården. Ett alternativ i den elektroniska journalen både 

för trycksår och nutrition är att bedömning ej gjorts p.g.a. diagnos/allmäntillstånd 

alternativ vårdtid under 24 timmar. Riskbedömningarna görs på den avdelning som 

patienten först blir inskriven och av den orsaken redovisades i resultatet om 

riskbedömningarna var utförd på annan avdelning. Studien av Bååth m.fl. (2007) visade, 

att om riskbedömning för trycksår var utförd och dokumenterad, blev fler åtgärder 

insatta. Att riskbedöma för trycksår och undernäring är viktigt så att 

omvårdnadsåtgärder sätts in i förbyggande syfte. Sjuksköterskan och övrig personal kan 

antas bli mer observanta på risker och åtgärder då det finns dokumenterat i journalerna. 

Om en omvårdnadsplan finns i journalen underlättas dokumentation och möjligheten att 

följa omvårdnadsprocessen i alla steg med utvärdering och resultat. Upprättande av 

omvårdnadsplan och dokumentation av omvårdanden för en god och säker vård ingår i 

sjuksköterskans ansvar och kärnkompetens (Edberg m.fl. 2013).  

 

I sjuksköterskans kärnkompetensområde ingår evidensbaserad och personcentrerad vård 

(Edberg m.fl. 2013). Anpassad information och behandling utifrån varje patients behov 

skapar förutsättning för tolerans av NIV-behandling och välbefinnande. För en 

framgångsrik NIV-behandling krävs det individuell anpassning av mask och NIV-

inställningar samt noggrann utvärdering (Mas & Masip 2014; Nava, Navalesi & 

Gregoretti 2009). Den bristande dokumentationen av omvårdnad vid NIV-behandling 

kan bero på att det saknas riktlinjer för vad som bör dokumenteras och var. På 

avdelningen finns ett NIV-protokoll som utarbetats för den apparat som användes 

tidigare. När inte parametrarna i protokollet längre överensstämmer med de 

inställningar och ordinationer som används är det svårt att få en översikt och då används 

inte protokollet för dokumentation. Något som kan bidra till avsaknad av 

dokumentation för nya inställningar av NIV-behandling, kan vara att behandlingstiden 

för en del patienter endast var ett halvt dygn. Dokumentation av använd maskstorlek, 

hur väl patienten tolererar masken, ev. maskläckage och inställningar på NIV-apparaten 
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underlättar utvärdering av insatta åtgärder och behandling. En samlad dokumentation i 

journalen ger en säkrare och tryggare vård (Socialstyrelsen 2009) och kan vid ett nytt 

vårdtillfälle vara till hjälp för en personcentrerad vård. 

 

Andfåddhet vid KOL och NIV-behandling samt den fastspända masken är stressande 

och skrämmande för patienten (Sørensen, Frederiksen, Groefte & Lomborg 2013). Det 

framkom i resultatet vid dokumentation av tolerans och välbefinnande att patienterna 

hade ångest, fick panik, svårt att tolerera masken eller ville ta av sig masken samt att 

patienterna kände sig oroliga och stressade. Sjuksköterskan kan stödja och hjälpa 

patienten att hantera sin ångest och rädsla genom att vara lugn, informera kort, ha 

ögonkontakt och inte lämna patienten ensam (Kvangarsnes, Torheim, Hole & Öhlund 

2013; McBrien, Reilly & Wynne, 2009). Att stödja patienten att hantera andfåddhet och 

därmed få en lugnare andning bidrar till större möjlighet att tolerera NIV-behandling 

och ökat välbefinnande för patienten. Genom att göra korta pauser med NIV-

behandlingen, anpassade efter patientens behov skapar också bättre förutsättningar för 

tolerans av behandlingen (a.a.). Korta avbrott med NIV-behandlingen för dryck minskar 

torrheten i luftvägarna och ökar patientens välbefinnande. Att göra patienten delaktig 

och verka för ett samarbete mellan patient och sjuksköterska kan också bidra till bättre 

tolerans och effekt av NIV-behandlingen (Kvangarsnes m.fl. 2013; Sørensen, 

Frederiksen, Groefte & Lomborg 2012).  

 

Vården ska om möjligt ske i samråd och utformas tillsammans med patienten (SFS 

2014:821). Upprättande av en vårdplan för att dokumentera omvårdnadsåtgärder och 

resultat om vad som ökar patientens tolerans och välbefinnande omfattas av 

sjuksköterskan ansvarsområde och kärnkompetens (Edberg m.fl. 2013). Detta bidrar 

också till en mer personcentrerad vård. Att utgå från patientens egen uppfattning om sitt 

tillstånd och insatta åtgärder bör göras vid omvårdnadsdokumentation (Jefferies, 

Johnson & Griffiths, 2010). 

 

Det framkom i resultatet att dokumentation av andningsfrekvens saknades i en tredjedel 

av journalerna före påbörjad NIV-behandling och i nästan hälften av journalerna 

saknades uppföljning av andningsfrekvens. För medvetandegrad saknades 
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dokumentationen i över hälften av journalerna före och i tre fjärdedelar under NIV-

behandling. Enligt Bambi (2009) och McBrien, Reilly & Wynne (2009) bör patienten 

övervakas kontinuerligt och vitala parametrar som andningsfrekvens, SpO2 och 

medvetandegrad ska följas samt dokumenteras före uppstart och under behandlingen. 

Utvärdering och omvärdering av NIV-behandlingen bör ske en till två timmar efter 

uppstart (Mas & Masip 2014). En checklista för omvårdnad kan underlätta för 

sjuksköterskan vid behandling med NIV (Bambi 2009). I en reviewstudie framkom att 

kontinuerlig centralövervakad monitorering, få patienter per sjuksköterska, frekventa 

utvärderingar och ett protokoll för NIV-behandling är befogat (Berg, Clardy & Donnino 

2012).  

 

De vitala parametrarna kunde återfinnas på fem-sex olika plaster i journalen liksom 

annan dokumentation som berörde NIV-behandlingen. Detta gör att det är svårt att följa 

och få en översikt av åtgärder, effekter, utvärdering och resultat för NIV-behandling i 

journalerna. Att dokumentationen är utspridd i journalen överensstämmer med vad 

Bergh A-L, Bergh, C-H och Fribergs (2007) journalgranskning visade.  Risken vid 

osammanhängande dokumentation är att information missas. Patientsäkerheten och 

kvaliteten på vården kan vara i fara vid bristfällig dokumentation (SFS 2008:355). Att 

sjuksköterskan inte alltid dokumenterar som sig bör kan vara att det saknas utrymme i 

den kliniska vardagen. Den praktiska omvårdanden, medicinsk- och tekniskbehandling, 

tar stor del av sjuksköterskans arbetstid. När elektronisk journal infördes var det tänkt 

att underlätta dokumentation och öka tillgänglighet av journaler och information. De 

riktlinjer som finns för omvårdnadsdokumentation är utformade för att undvika 

dubbeldokumentation och upprepningar (SUS 2014c). Att riktlinjer inte följs för 

dokumentation är en svårighet för att kunna följa vårdförloppet och hitta information i 

journalen. En samlad och tydlig dokumentation underlättar för samarbete i teamet runt 

patienten. En tydlig och koncis dokumentation är väsentlig för kvaliteten på 

omvårdnadsdokumentationen liksom att den bör uppfylla rättsliga krav (Jefferies, 

Johnson & Griffiths, 2010). Enligt lag (SFS 2008:355) är sjuksköterskan skyldig att föra 

journal och ansvara för vilken information som dokumenterats. ”En patientjournal ska 

innehålla de som behövs för en god och säker vård av patienten” (SFS 2008:35 6§).  
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Slutsats  

Resultatet visade att det fanns brister i omvårdnadsdokumentationen. 

Omvårdnadsprocessen fanns inte fullständigt dokumenterad för trycksår eller nutrition i 

någon journal och riskbedömningar för trycksår och undernäring saknades i stor 

utsträckning.  Dokumentationen för omvårdnad och behandling med NIV var utspridd i 

journalen under olika rubriker. Detta medför en risk för patienten då problem, planerad 

och insatta åtgärder eller behandlingar samt utvärdering och resultat inte kan följas 

överskådligt i journalen. Studien betydelse begränsas av att resultatet inte är överförbart 

till annan avdelning eller verksamhet i sin helhet men det är tänkbart att 

omvårdnadsdokumentationen kan se ut på liknande sätt även inom annan verksamhet. 

Resultatet visar på vikten av att förbättra omvårdnadsdokumentationen för patienter 

med KOL som behandlas med NIV.  

 

Implikationer 
Att journalgranskningen genomfördes på den egna avdelningen kan öppna upp för 

diskussioner och väcka intresse för andra studier om omvårdnad av patienter med KOL 

med NIV-behandling ur ett patient- eller personalperspektiv. Resultatet av studiens kan 

även leda till förbättringsarbete i form av standardvårdplan för patienter med KOL som 

behandlas med NIV och NIV-protokoll för dokumentation. Detta kan vara ett sätt att 

bidra till en god och säker personcentrerad vård.  
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Bilaga 1 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom och non-invasiv 

ventilation 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de stora folksjukdomarna i Sverige. 

Hur många personer som lider av KOL i Sverige är svårt att ange då kriterierna för 

diagnostisering varierar, siffror som nämns i populationsstudier är mellan 400 000 och 

700 000. Årligen beräknas ca 2000 personer att dö i KOL (Nationellt vårdprogram för 

KOL 2014). I Sveriges officiella statistik för dödsorsaker 2013 avled 2600 personer till 

följd av KOL (Socialstyrelsen 2014). I världen är KOL den fjärde vanligast dödsorsaken 

och beräknas bli den tredje vanligaste 2020 (Ädelroth & Blomberg 2012). Prevalens för 

att insjukna i KOL i Sverige är tio procent i åldern 45-65 år (Tunsäter 2014). 

 

Vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) förekommer en kronisk inflammation både 

i lungkärlbädden, lungparenkymet och i bronkerna. Den kroniska inflammationen leder 

till emfysem, försämrad utandning och en ökning av slemproduktion i bronkerna. 

Borttransporten av sekretet försvåras till följd av att cilierna i bronkerna skadas (Ericson 

& Ericson 2012; Ädelroth & Blomberg 2012). Obstruktion i de små bronkilarena 

medför ökad andfåddhet och minskad ansträngningsförmåga. (Ädelroth & Blomberg 

2012). Det ökade andnings- och hostarbetet leder till ökat energi och näringsbehov 

vilket patienterna har svårt att tillgodose. Undernäring som är vanligt bland patienter 

med KOL leder till både mindre effektivt andningsmuskelarbete, muskelatrofi och ökad 

infektionskänslighet (Ericson & Ericson 2012). KOL ska misstänkas vid produktiv 

hosta flertalet dagar under minst tre månader om året och minst två år i följd.  

Diagnosen säkerställs med Spirometri och den kroniska luftvägsobstruktionen påvisas 

genom den sänkta kvoten mellan forcerad exspiratorisk volym under en sekund (FEV1) 

och Vitalkapaciteten (VC) (a.a.). KOL indelas i fyra stadier beroende på dess 

svårighetsgrad. De fyra stadierna graderas utifrån uppmätta FEV1 och det förväntade 

normalvärdet för FEV1 och anges i procent (Ädelroth & Blomberg 2012). Stadium 1 

FEV1 ≥ 50 procent utan symtom, stadium 2 FEV1 ≥ 50 procent med symtom, stadium 3 

FEV1 ≤ 50 men ≥ 30 procent och stadium 4 FEV1 ≤ 30 procent (a.a.). Riskfaktorer för 

KOL är tobaksrökning (allra vanligast) inklusive passiv, exponering för rök, gaser och 
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damm under yrkesutövning, hereditet, alfa-1-antitrypsin brist, låg socio-ekonomisk 

ställning och luftföroreningar inomhus som eldning med ved. De sistnämnda 

riskfaktorerna framförallt i andra delar av världen (Ädelroth & Blomberg 2012; 

Nationellt vårdprogram för KOL 2014). 

 

Den nedsatta lungfunktionen vid KOL är irreversibel och för varje exacerbation, 

infektionsutlösta försämringsperioder, sker en progression av sjukdomen (Nationellt 

vårdprogram för KOL 2014). Symtomen vid akut exacerbation är tilltagande 

andfåddhet, ökad mängd segt slem (färgat), förvärrad hosta, ökad obstruktivitet, höjd 

andnings- och hjärtfrekvens, feber och tecken på övre luftvägsinfektion (Nationellt 

vårdprogram för KOL 2014; Ericson & Ericson 2012). Vid akut KOL-exacerbation 

försämras andningsförmågan vilket medför lägre syrgashalt i blodet. Ges syrgas (O2) då 

alltför frikostigt kan det leda koldioxid retention (CO2-retention) då patienten inte orkar 

vädra ut CO2. För de patienter med respiratorisk insufficiens som utvecklat en tolerans 

för höga CO2-halter i blodet är risken stor att deras egen hypoxi drive slås ut vid 

tillförsel av stora mängder O2.  Patientens egen andningsdrive sätts då ur funktion och 

kan leda till kolsyrenarkos (Ericson & Ericson 2012) 

 

Sedan 1990-talets slut har behandling med non-invasiv ventilation (NIV) av akut 

respiratorisk insufficiens med hypoxi och CO2-retention blivit en viktig del av 

behandlingen och ökar allt mer i användning (Bello, De Pascale & Antonelli 2013; 

Ozyilmaz, Ugurlu & Nava 2014). Den behandling som tidigare var standard vid måttlig 

till grav CO2-retention var endotracheal intubation. I en reviewstuide av Berg, Clardy 

och Donnino (2012) framkom det evidens för behandling av KOL vid akut exacerbation 

med NIV. I de Nationella riktlinjerna, remissversionen, för Vård vid astma och KOL 

(2014) är rekommendationsgraden 3 (rekommendationsgrad 1 är högst och 10 den 

lägsta) för behandling med NIV vid KOL med akut exacerbation och respiratorisk 

acidos. Motiveringen är tillståndets svårighetsgrad, att NIV-behandlingen minskar den 

respiratoriska acidosen, dödligheten och vårdbehovet samt är kostnadseffektivt. Likaså 

minskar andningsfrekvensen, andningsarbetet, andningsbesvären, komplikation av 

ventilator orsakad pneumoni, sjukhusvistelse längd samt intubation (Global Strategy for 

the Diagnosis, Management and Prevetion of Chronic Obstructive Pulmonary [GOLD] 
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2014). Evidensgraden är A (A är högsta och D lägsta evidensgrad) för behandling med 

NIV-behandling vid KOL med akut exacerbation (a.a.). I randomiserade studier har det 

visats att tidig insättande av NIV vid mild till måttlig hyperkapni vid akut respiratorisk 

insufficiens hos patienter med KOL-exacerbation minskar behovet av intubation, tiden 

med mekaniskt ventilation och dödlighet både på intensivvårdsavdelning (IVA) och 

allmänavdelning (Conti, Antonelli, Navalesi, Rocco, Bufi, Spadetta & Meduri, 2002; 

Plan, Owen & Elliot 2000). Tidigare vårdades patienter med NIV behandling på IVA 

men numera vårdas flertalet på lung- respektive medicinavdelningar. Det finns inga 

generella rekommendationer för vilken avdelningsnivå som vården bör ske på men i 

reviewstudierS uppges pH-värde < 7.29 - 7.30 som gräns för vård på IVA (Bello, De 

Pascale & Antonelli 2013; Nava & Ceriana 2004). Patienterna med NIV behandling bör 

vårdas antingen på IVA eller ”step-down avdelning” med tätt monitorering tills deras 

tillstånd stabiliserats (Carron, Fre, BaHammam, Dellweg, Guarracino, Cosentini, 

Feltracco, Vianello & Esquinas 2013).  

 

Behandlingsindikationer med NIV är (1) hypoxi vid akut repiratorisk insufficiens vid 

t.ex. lungödem eller lunginflammation, (2) CO2-retention vid KOL exacerabtion, 

neurologisk muskel sjukdom eller astma eller (3) vid tidig extubation från mekanisk 

ventilation (Nava & Ceriana 2004). Kliniska symtom på behovet av NIV är kraftig 

dyspné/andfåddhet, andningsfrekvens, takykardi, användning av assisterade 

andningsmuskler, förändrat/paradoxalt andningsmönster och försämrat gasutbyte 

(Bello, De Pascale & Antonelli 2013). För att behandlingen med NIV ska vara 

framgångsrik är det viktigt att identifiera de patienter som inte kommer att ha effekt av 

behandlingen (Nava & Ceriana 2004). Kontraindikationer för behandlingen med NIV är 

koma, nedsatt medvetande, oförmåga att skydda luftvägarna eller bort transportera 

sekret från lungorna, övre luftvägs stopp, cirkulatorisk instabilitet, övre mag-tarm 

blödning, nyligen matstrupes operation, ansiktes skada, operation eller deformering 

(mask kan ej anpassas dock kan hjälm vara ett alternativ), obehandlad pneumothorax, 

kräkning, stor aspirationsrisk (Bello, De Pascale & Antonelli 2013; Nava & Ceriana 

2004). Vid dessa tillstånd bör NIV ej övervägas för att undvika fördröjning av 

intubation. Patienter med nedsatt medvetandegrad relaterat till CO2-retention p.g.a. akut 

respiratorisk insufficiens. hos patienter med KOL-exacerbation kan NIV prövas med 
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försiktighet med noggrann övervakning (Diaz, Alcaraz, Talavera, Pérez, Rodriguez, 

Cordoba & Hill 2005). Faktorer som kan påverka effekten av NIV är bl.a. lågt arteriellt 

pH före uppstart, oförmåga att koordinera andningen med ventilatorn, munläckage vid 

näsmask, andra medicinska komplikationer som hyperglykemi samt dålig respons på 

behandlingen de första timmarna (Bello, De Pascale & Antonelli 2013). Om effekten 

uteblir och det inte skett någon förbättring av symtom och den respiratoriska acidosen 

bör NIV-behandlingen avslutas efter fyra dygn (Nationellt vårdprogram för KOL 2014). 

 

NIV-behandlingen sker genom övertryck och synkroniserat med patientens andning så 

att luftvägstrycket ökar och patientens andningsarbete avlastas. Via en mask förmedlas 

respiratorns tryckökning (Nationellt vårdprogram för KOL 2014). Det finns olika 

former av masker, de som täcker hela ansiktet, endast mun och näsa, enbart näsa eller 

mun och som en hjälm (Bello, De Pascale & Antonelli 2013). Vilken mask och 

maskstorlek som ska väljas får prövas ut efter hur den tolereras av patienten samt ev. 

luft läckage från masken. 
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Bilaga 2 

Journalgranskningsmall, patienter med KOL och akut exacerbation som 

behandlas med NIV 

Löpnr:________________  Datum:____________ Vårdtid MAVA, dygn______ 

Kvinna  □ Man  □ Födelseår:________ 

KOL stadium:______ Rökare: Ja  □  Nej  □   F.d.  □  Saknas  □ 

Del I 

1. Finns beslut om NIV? □ 
□ 

 Ja 

 Nej 

2. Om ja, var finns anteckningen? □ 
□ 
□ 

Läkarant. 

SSK ant. 

Annat_______ 

3. Finns anteckning om kontraindikationer? □ 
□ 

 Ja 

 Nej 

4. Om ja, var finns anteckningen? □ 
□ 
□ 

Läkarant. 

SSK ant. 

Annat_______ 

5. Finns anteckning om behandlingsnivå innan NIV-

behandling påbörjas? 

□ 
□ 

 Ja 

 Nej 

6. Om ja, var finns anteckningen? □ 
□ 
□ 

Läkarant. 

SSK ant. 

Annat_______ 

7. Vilken NIV-apparat har används? □ 
□ 

 Gamla, Breas Vivo 40 

 Nya, Respironics V60 

8. Finns arteriell blodgas före behandlingsstart? □ 
□ 

 Ja 

 Nej 

9. Om ja, var återfinns svaret? □ 
□ 
□ 

Läkarant. 

SSK ant. 

Lab. lista 
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□ 
□ 

NiV behandlingsschema 
Annat_______ 

10. Är Pa CO2  > 6,0? □ 
□ 

 Ja 

 Nej 

11. Är pH < 7,35? □ 
□ 

 Ja 

 Nej 

12. Är EKG tagit? □ 
□ 

 Ja 

 Nej 

13. Är rtg pulm gjord? □ 
□ 

 Ja 

 Nej 

14. Finns anteckning om målsaturation? □ 
□ 

 Ja 

 Nej 

15. Om ja, var finns anteckningen? □ 
□ 
□ 

□ 

 Läkarant. 

SSK ant. 

MEWS-lista 

Annat_______ 

16. Finns anteckning om utgångsparametrar? 

(af, bltr, medv.gr., puls, SpO2, temp. och rytm) 

□ 
□ 
□ 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

17. Om ja eller delvis, var återfinns de flesta 

parametrarna antecknade? 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 

Läkarant. 

SSK ant. 

Mätvärde 

NIV behandlingsschema 

MEWS-lista 

Annat_______ 

18. Vilka finns med? □ 
□ 
□ 
□ 

Andn.frekvens 

Bltr 

Medv. grad 

Puls 
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□ 
□ 
□ 

SpO2  

Temp 

Rytm 

19. Finns anteckning om NIV inställningar IPAP, 

EPAP och FiO2 % alt. O2 L? 

□ 
□ 

 Ja 

 Nej 

20. Om ja, var finns anteckningen? □ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Läkarant. 

SSK ant. 

NiV behandlingsschema 

MEWS-lista 

Annat_______ 

21. Finns anteckning om monitorering? □ 
□ 

 Ja 

 Nej 

22. Om ja, var finns anteckningen? □ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

Läkarant. 

SSK ant. 

NiV behandlingsschema 

MEWS-lista 

Vårdsynpunktet 

Annat_______ 

23. Finns anteckning om att blodgas ska tas? □ 
□ 

 Ja 

 Nej 

24. Om ja, var finns anteckningen? □ 
□ 
□ 

   □ 
□ 

Läkarant. 

SSK ant. 

MEWS-lista 

Vårdsynpunkter 

Annat_______ 

25. Om ja, hur ofta ska blodgasen tas? □ 
□ 
□ 
□ 
 

Efter 30 min. 

1g/tim. 

Varannan tim. 

Var 4:e tim. 
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□ 
□ 

Annan_______ 

Ej angivet 

26. Finns anteckning om utvärdering av 

behandlingen? 

□ 
□ 

 Ja 

 Nej 

27. Om ja, var finns anteckningen? □ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Läkarant. 

SSK ant. 

NiV behandlingsschema 

MEWS-lista 

Annat_______ 

28. Finns anteckning om nya NIV inställningar, IPAP, 

EPAP och FiO2 % alt. O2 L? 

□ 
□ 

 Ja 

 Nej 

29. Om ja, var finns anteckningen? □ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Läkarant. 

SSK ant. 

NiV behandlingsschema 

MEWS-lista 

Annat_______ 

30. Finns anteckning om uppföljningsparametrar 

som monitorerats (af, bltr, medv.gr., puls, SpO2, 

temp. och rytm) inom 4 timmar? 

□ 
□ 
□ 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

31. Om ja eller delvis, var återfinns de flesta 

parametrarna? 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

Läkarant. 

SSK ant. 

Mätvärde 

NiV behandlingsschema 

MEWS-lista 

Annat_______ 

32. Vilka finns med? □ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Andn.frekvens 

Bltr 
Medv. grad 

Puls 
SpO2  
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□ 
□ 

Temp 

Rytm 

33. Finns anteckning om hur många dygns NIV 

behandling? 

□ 
□ 

 Ja 

 Nej 

34. Om ja, var finns anteckningen? □ 
□ 
□ 
□ 

Läkarant.  

SSK ant. 

NiV behandlingsschema 

Annat_______ 

35. Hur många dygns NIV-behandling (om ej angivits 

uträknats)? 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 

< 1 dygn 

1 dygn 

2 dygn 

3 dygn 

4 dygn 

>4 dygn_____ 

  

 Del II 

36. Finns riskbedömning för trycksår? □ 
□ 
□ 

Ja 

Nej 

Ej bedömt 
p.g.a.diagnos/allmäntillstånd 

37. Om ja, var gjordes riskbedömningen? 
(om svarsalt. annan avd. kryssats, var 
riskbedömning gjord innan överflytt till 
MAVA) 

□ 
□ 

MAVA 

Annan avd  

38. Om ja, anges trycksårsrisken.  

Risk för trycksår < 20 poäng 

□ 
□ 
□ 

Ja, med Norton_____p 

Ja, kliniksbedömning 

Nej 

39. Finns anteckning om patienten har trycksår? □ 
□ 

 Ja 

 Nej 

40. Har patienten trycksår? □ 
□ 
□ 

 Ja 

 Nej 

Ej undersökt 
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41. Om ja, vilken grad av trycksår har patienten? □ 
□ 
□ 

□ 
□ 

I 

II 

III 

IV 

Ej angivet 

42. Finns antal trycksår antecknat? □ 
□ 

 Ja, antal_____ 

 Nej 

43. Finns lokalisationen antecknad? □ 
□ 

 Ja 

 Nej 

44. Lokalisation? □ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Näsan 

Öron 

Sacrum 

Häl 
Armbåge 
Annat_______ 

45. Finns anteckning om tryckavlastning i 

sängen? 

□ 
□ 

Ja 

Nej 

46. Om ja, vilka? □ 
□ 
□ 
□ 
□ 
 

Förebyggande madrass 

Behandlande madrass 

Hälskydd 

Kuddar 

Annan______ 

47. Finns anteckning om vändning i sängen?   □ 
  □ 

Ja 

Nej 

48. Finns anteckning om vändschema?   □ 
  □ 

Ja 

Nej 
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49. Om ja, hur ofta?  □ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Varannan tim. 

Var 3:e tim. 

Var 4:e tim. 

Vid behov 

Annat_____ 

50. Finns anteckning om lägesposition i sängen? □ 
□ 

Ja 

Nej 

51. Om ja, vilket? □ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Hjärtsäng 

Sittande 

30◦ position 

Sidoläge 

Annat________ 

52. Finns anteckning om annan förebyggande 

åtgärd mot trycksår? 

□ 
□ 

Ja 

Nej 

53. Om, ja vad? □ 
□ 
□ 

Tryckavlastning näsa 

Tryckavlastning öron 

Annat____ 

54. Finns anteckning om avlastande kuddar för 

armarna? 

□ 
□ 

Ja 

Nej 

 

55. Omvårdnadsprocessens dokumentation för trycksår i journalen 

Anamnes Status Diagnos Mål Plan/ 
Åtgärd 

Genomförd 
åtgärd 

Resultat Epikris Poäng 

 
 

        

Poäng: 

1. Problembeskrivning (anamnes/status/diagnos) eller åtgärd (planerad/genomförd) 
2. Problembeskrivning (anamnes/status/diagnos) och åtgärd (planerad/genomförd) 
3. Problembeskrivning (anamnes/status/diagnos) och åtgärd (planerad/genomförd) och 

resultat/epikris 
4. Problembeskrivning (anamnes/status/diagnos) och åtgärd planerad och genomförd 

och resultat/epikris 
5. Alla omvårdnadsprocessens steg finns 
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56. Finns riskbedömning för nutrition? □ 
□ 
□ 

Ja 

Nej 

Ej bedömt 
p.g.a.diagnos/allmäntillstånd 

57. Om ja, var gjordes riskbedömningen? 
(om svarsalt. annan avd. kryssats, var 
riskbedömning gjord innan överflytt t. MAVA) 

□ 
□ 

MAVA 

Annan avd. 

58. Om ja, anges nutritionsrisken? 

Risk för undernäring < 2 poäng 

□ 
□ 
□ 

Ja, bedömn. enl. Melior___p 

Ja, kliniskbedömning 

Nej 

59. Finns anteckning om munstatus? □ 
□ 

Ja 

Nej 

60. Finns anteckning om munvård? □ 
□ 

Ja 
Nej 

61. 

 

Om ja, hur ofta? □ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

Varannan tim. 

Var 4:e tim. 

4 ggr/dygn 

3 ggr/dygn 

2 ggr/dygn 

Annat________ 

Ej angivet 

62. Finns anteckning om sväljsvårighet? □ 
□ 

Ja 

Nej 

63. Finns anteckning om kost? □ 
□ 

Ja 

Nej 

64. Om ja, vilken? 

 

 

 

□ 
□ 
□ 

Allmänkost 

Energirikkost 

Annan ___________ 

65. Finns anteckning om födointag? □ Ja 
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□ Nej 

66. Finns anteckning om dryckesintag? □ 
□ 

Ja 

Nej 

67. Finns anteckning om kostanpassning? □ 
□ 

Ja 

Nej 

68. Om ja, vad? □ 
□ 
□ 

Energirikkost 

Timbalkost 

Annan_____ 

69. Finns anteckning om näringsdryck? 

 

□ 
□ 

Ja 

Nej 

70. Finns anteckning om dryckesmättning? □ 
□ 

Ja 

Nej 

71. Finns anteckning om parenteral nutrition? □ 
□ 

Ja 

Nej 

72. Finns anteckning om kostregistrering? □ 
□ 

Ja 

Nej 

73. Finns anteckning om vikt? □ 
□ 

Ja 

Nej 

74. Om anteckning finns om när vikt ska tas, hur 

ofta ska vikten då tas? 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 

En/dag 

3 ggr/vecka 

2 ggr/vecka 

1 ggr/vecka 

Annan______ 

Ej angivet 

75. Finns anteckning om längd? □ 
□ 

Ja 

Nej 

76. Finns anteckning om BMI? □ 
□ 

Ja 

Nej 

78. Finns energi/kalori behovet uträknat? □ Ja 
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□ Nej 

79. Finns anteckning om hjälpbehov vid 

födointag? 

□ 
□ 

Ja 

Nej 

80. Om ja, vilket hjälp behov finns? □ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Tillsyn 

Matning 

Anpassade Bestick 

Anpassad mugg 

Annat__________ 

 

81. Omvårdnadsprocessens dokumentation för nutritionen i journalen 

Anamnes Status Diagnos Mål Plan/ 
Åtgärd 

Genomförd 
åtgärd 

Resultat Epikris Poäng 

 

 

        

Poäng sättning se ovan 

 

 

82. Finns anteckning om urinmättning? □ 
□ 

Ja 

Nej 

83. Finns anteckning om timdiures? □ 
□ 

Ja 

Nej 

84. Finns anteckning om vilken typ av mask? □ 
□ 

Ja 

Nej 

85. Om ja, vilken masksort? □ 
□ 

□ 
□ 

Oronasal 

Nasal 

Hel mask 

Annan___________ 

86. Finns anteckning om vilken mask storlek? 

 

 

□ 
□ 

Ja 

Nej 

87. Om ja, vilken? □ Small 



   

48 

 

□ 

□ 

Medium 

Large 

88. Finns anteckning om maskläckage? □ 
□ 

Ja 

Nej 

89. Finns anteckning om hostreflex? □ 
□ 

Ja 

Nej 

90. Finns anteckning om sekret? □ 
□ 

Ja 

Nej 

91. Om ja, åtgärd  

 

 

 

92. Finns anteckning om patientens tolerans av NIV-

behandlingen? 

□ 
□ 

Ja 

Nej 

93. Om ja, vad  

 

 

 

94. Finns anteckning om patientens välbefinnande? □ 
□ 

Ja 

Nej 

95. Om ja, vad 

 

 

  

 

 

Utarbeta av Kerstin Roos 2015-01-16 utifrån Ehrenberg & Gunningberg 
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Bilaga 3 

            Lund 2014-12-12 

Till verksamhetschefen för Verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin  

Hej 

Jag heter Kerstin Roos och arbetar som sjuksköterska på MAVA samt studerar på 

Specialistprogrammet för sjuksköterskor med inriktning medicinsk vård på Högskolan 

Kristianstad. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Då 

jag under en tidigare kurs under utbildningen läste en vetenskaplig artikel om hur prognosen 

för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) påverkades av både hypoxi och 

hyperoxi började jag fundera över dokumentationen vid behandling och omvårdnad av 

patienterna med KOL som behandlas med Non-invasiv ventilation (NIV). Vid behandling 

med NIV hos patienter med KOL med eller utan respiratorisk insufficiens är observation och 

övervakning av patienten viktig för att kunna följa behandlings förloppet och tidigt upptäcka 

ev. försämring. Viktigt är också att kunna följa dokumentationen av vidtagna åtgärder och 

effekten av dessa för att kunna utvärdera behandlingen. 

Syftet med studien är att granska dokumentationen vid vård av patienter med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom som behandlats med NIV på en medicinsk akutvårdsavdelning. 

Genomförande av studien görs genom en systematisk granskning av hundra journaler som 

härrör från patienter som vårdats på MAVA, Vo akutsjukvård och internmedicin, SUS Lund, 

140101–141231.  

För att kunna genomföra studien behövs Ert godkännande, dels för att få tillgång till journaler, 

dels till att söka efter journaler via diagnos registrering. 

För mer information om studien eller frågor vänligen kontakta mig eller min handledare 

Vänliga hälsningar 

Kerstin Roos, leg sjuksköterska 

Kerstin.roos@skane.se  Telefon: 046 – 17 22 49 

 

Vetenskaplig handledare: Universitetslektor Eva Clausson 

Eva.clausson@hkr.se    Telefon: 044 - 20 40 34 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till studiens genomförande, eftersökande av och tillgång till 

journaler 

Verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin, Skånes universitetssjukhus 

 

………………………   …………………… 

Datum
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