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SAMMANFATTNING 

Bakgrund  

Det finns flera svårigheter vid en överförflyttning från intensivvårdsavdelning till en 

vårdavdelning. En av dessa är hur all den vård som utförts på intensivvårdsavdelningen ska 

sammanfattas till en relevant, överblickbar omvårdnadsepikris. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka om sjuksköterskor som vårdar traumapatienter anser 

att omvårdnadsepikrisen innehåller den information som krävs för att omvårdnadens mål ska 

kunna uppnås. Utöver detta syftar studien till att undersöka vilken information  

sjuksköterskorna anser att omvårdnadsepikrisen ska innehålla. Vidare undersöks huruvida 

åsikterna skiljer sig åt mellan de båda grupperna och vad de tror om införandet av en 

standardiserad omvårdnadsepikrismall för traumapatienter. 

 

Metod 

Uppsatsen har designen av en kvantitativ studie med ett stratifierat strategiskt urval. 

Sammanlagt 48 sjuksköterskor har deltagit i studien. Tjugotvå stycken från ett regionsjukhus 

och 26 stycken från ett länssjukhus. Enkäten bestod av nio frågor där sjuksköterskorna fick 

bland annat skatta hur pass hur ofta de skrev viss information och vilka av VIPS- sökord de 

ansåg mest relevanta för omvårdnadsepikrisen. 

Resultat  

Det finns skillnader i hur omvårdnadsepikrisen uppfattas av de olika urvalsgrupperna. 

Regionssjukhusgruppen ansåg att de fick med all relevant information när de sammanställde 

omvårdnadsepikrisen medan länssjukhusgruppen ansåg att informationen var bristfällig. 

Vidare visade studien att de båda urvalsgrupperna skattade likvärdigt på flertalet sökord. 

Slutsats 

Båda urvalsgrupperna var i stort överrens om vilka VIPS- sökord omvårdnadsepikrisen bör 

innehålla. Information som ofta saknades var rekommenderade åtgärder. 

 

 

Nyckelord: “Omvårdnadsepikris”, “Intensivvård”, Trauma, “Patientjournal” 



 

ABSTRACT 

Background  

There are numerous difficulties associated with transferring a patient from an intensive care 

unit to a regular ward. One of these difficulties regards the patient discharge summaries 

(PDS). It is difficult to summarize a relevant PDS for patients that have been treated at an 

intensive care unit. 

Objective  

This study’s objective is to describe what information registered nurses (RN) that care for, or 

receives trauma patients’ sees as relevant to include in the PDS for trauma patients.  

Method  

The study was made with a quantitative method, using a stratified strategic sample. Forty-

eight RNs participated, divided into two study groups (group 1 & 2). 22 RNs were sampled 

from a regional hospital and 26 RNs were sampled from a county hospital. The RNs assessed 

how frequent they documented specific information. They also assessed how important they 

felt specific keywords from the VIPS- documentation tool were to compile a relevant PDS. 

The two groups’ assessments were then compared.  

Results   

Differences were found in how the two groups perceived the amount of information in the 

PDS. Group 1 felt that they wrote enough information in the patient discharge summary. 

Group 2 felt that the information in the PDS was insufficient. The study also showed that the 

two groups assesses similarly on most of the VIPS- keywords 

Conclusion 

Both groups mostly agreed on what the PDS should contain. Both groups felt that 

information about recommended measures was missing.  
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BAKGRUND 

Omvårdnaden av patienten är sjuksköterskans primära ansvarsområde. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) innebär god omvårdnad bland annat att vården bedrivs på ett 

säkert sätt utifrån patientens specifika behov och den situation som råder. En förutsättning för 

detta är att den kunskap som vårdpersonalen har tas tillvara och att organisationen skapar en 

arbetsmiljö som minskar risker och skador. Ett sätt att främja patientsäkerheten och därmed 

ge god omvårdnad är genom att vårdpersonalen dokumenterar omvårdnaden i patientens 

journal (Dahl, Heggdal & Standal, 2007). Redan Florence Nightingale skrev i sin Notes on 

Nursing om vikten av omvårdnadsdokumentation och hur viktigt det är att informationen är 

riktig och tillgänglig (Nightingale, 1860). Idag är omvårdnadsdokumentation en viktig del av 

en sjuksköterskas arbetsuppgifter och har varit lagstadgat i Sverige sedan 1986 i och med 

Patientjournallagen, numera kallad Patientdatalagen (Dahl, Heggdal & Standal, 2007). 

King´s theory of goal attainment 

Imogene King var en omvårdnadsteoretiker som utvecklade begreppet ”Theory of Goal 

Attainment”. Detta begrepp bygger på att sjuksköterskan, genom ett holistiskt synsätt på 

patienten skapar sig en bild av dennes liv där allt från patientens hälsa och ohälsa påverkar 

den nuvarande situationen. Annat som påverkar är hur situationen patienten är i, till exempel 

inskriven på en vårdavdelning, påverkar patientens hälsa och ohälsa. Genom bilden 

sjuksköterskan får av patienten skapar denne, i allians med patienten, mål för hur de önskar 

att patientens hälsa ska utvecklas. I stora drag hittar sjuksköterskan genom sitt arbete med 

patienten omvårdnadsdiagnoser. Dessa diagnoser blir sedan med hjälp av patientens tankar 

omvandlade till omvårdnadsmål som i slutändan skapar fullständiga vårdplaner (King, 1981). 

Dessa mål är inte alltid möjliga att uppfylla under endast ett vårdåtagande och därför är det av 

vikt att dessa mål förs vidare till nästa vårdinstans som patienten kommer till.  

Omvårdnadsprocessen 

Tidigare har omvårdnadsarbetet agerat utifrån ett servicetänk med väl inarbetade rutiner som 

grund för arbetet. Denna syn på omvårdnadsarbetet har i Sverige dominerat yrket ända fram 

till 1970-talet. Flera personer har försökt att bryta denna inställningen till omvårdnadsarbetet 

och istället försökt att implementera ett mer analytiskt, kritiskt och patientcentrerat 

förhållningssätt. Omvårdnadsprocessen kom till genom denna strävan att förändra 

omvårdnadsarbetet. Redan på 1950-talet formulerades de första försöken att försöka ändra 
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synen på arbetet och det är i dessa försök som omvårdnadsprocessen har sina rötter (Ehnfors, 

Ehrenberg & Thorell- Ekstrand, 2013). 

Om omvårdnaden av en patient kunna personcentreras måste sjuksköterskan först lära känna 

patienten för att kunna förstå vilka förutsättningar denne har. För att relationen mellan patient 

och sjuksköterska ska kunna leda till en datainsamling med konkreta data som går att 

använda i omvårdnadsarbete krävs det att insamlingen sker på ett analytisk och kritiskt sätt. 

Det är för detta ändamål som omvårdnadsprocssen  har tagits fram. Omvårdnadsprocessen är 

ett problemlösningsverktyg som sjuksköterskan kan använda för att fomulera metodisk samla 

in relevant data om patienten och upptäcka problem. Processen hjälper sedan sjuksköterskan 

att formulera målinriktade behandlingar till de upptäckta problemen. De fem punkter som 

bildar förloppet omvårdnadsprocessen är; datainsamlingen, diagnosen, planeringen, 

genomförnadet samt utvärderingen (Florin, 2014). Dessa punkter känns igen från Immogene 

Kings omvårdnadsteori Theory of Goal Attainment, som bygger på omvårdnadsprocessen. 

De fem punkterna i omvårdnadsprocessen är likvärdiga de i Kings omvårdnadsteori (Florin, 

2014 & King, 1981).  

Omvårdnadsprocessen syftar till att sjuksköterskan självständigt ska kunna formulera 

omvårdnadsdiagnoser och ordinera behandlingar till dessa. För att detta ska vara möjligt 

måste det kritiska förhållningssättet finnas med i samtliga steg i processen, samtidigt som 

behandlingarna vilar på en god vetenskaplig grund. Detta i kombination med patientens 

synpunkter på sin omvårdnad, leder till ett personcentrerat förhållningssätt som vilar på en 

trygg vetenskaplig grund. Att arbeta på det här sättet leder till att omvårdnadsprocessen 

hjälper sjuksköterskan att se hela patienten, vilket även möjliggör att upptäcka och formulera 

hälsoförbebyggande omvårdnadsinsatser med hjälp av omvårdnadsprocessen (Florin, 2014).  

Omvårdnadsepikris 

Då en patient ska skrivas ut från sjukhuset, byta avdelning eller övertas av annat sjukhus ska 

en omvårdnadsepikris skrivas som sammanfattar den omvårdnad som patienten fått. Denna 

ska innehålla information kring de omvårdnadsmål och omvårdnadsåtgärder som utförts, 

varför dessa utförts, en utvärdering av resultatet samt eventuella rekommendationer kring 

fortsatta åtgärder (Björvell, 2011).  

För att omvårdnaden ska upprätthålla en kontinuitet trots överflyttning till annan medicinsk 

enhet är det viktigt att beskriva de resultat som omvårdnadsåtgärderna önskas leda till, det 
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vill säga omvårdnadsmålen. På så sätt kan nästa vårdande enhet ta vid där den förra slutade. 

En omvårdnadsepikris följer ingen förutbestämd mall utan kan skrivas i fritext eller med 

valfria sökord för till exempel status och åtgärder (Dahl, Heggdal & Standal, 2007). 

Omvårdnadsepikrisen ska skriven på ett sådant sätt att informationen i den är lätt att 

överblicka. Därför bör omvårdnadsepkrisen vara koncis och kortfattad i sitt utförande 

(Ehnfors et al, 2013).  

Omvårdnadsmål 

Imogene King skriver i sin bok “A theory for nursing” (1981) om sin omvårdnadsteori 

“theory of goal attainment” om vikten av att utvärdera de omvårdnadsplaner som upprättas 

för patienten. Hon skriver att alla omvårdnadsplaner som upprättas i samförstånd med 

patienten bör utvärderas genom att sjuksköterskan sätter upp omvårdnadsmål.  

Dessa omvårdnadsmål konkretiseras ytterligare av Ehnfors et al (2013). De beskriver att 

omvårdnadsmål kan avse en patients funktionsförmåga och hälsa, följsamhet, egenvård samt 

vilja och motivation. Dessa omvårdnadsmål ska vara utformade efter de resultat 

sjuksköterskan förväntar sig att hennes omvårdnadsåtgärder ger patienten. Vidare ska målen 

vara realistiska, möjliga att uppnå under vårdtiden samt, precis som Imogene King anser, vara 

upprättade i samförstånd med patienten. Målen får inte heller vara alldeles för enkla eller 

uppenbara då det finns risk att omvårdnadspersonalen negligerar sådana mål. Målen måste till 

sist även vara mätbara för att möjliggöra utvärdering av omvårdnadsåtgärderna. En metod för 

att upprätta omvårdnadsmål genom denna process finns utarbetad i VIPS- modellen.  

VIPS- modellen  

VIPS- modellen är en metod för journalföring för sjuksköterskor som används i stora delav 

av hälso- och sjukvården i Sverige. VIPS står för Välbefinnande, Integritet, Prevention samt 

Säkerhet. Dessa fyra ord bygger upp de centrala målen för en patients omvårdnad. VIPS- 

modellen är konstruerad efter omvårdandsprocessen som är närvarande i alla delar av 

modellen. Rent praktiskt tar sig VIPS- modellen formen av ett flödesschema. I början av 

flödet kommer omvårdnadsanamnesen som sedan bryts ned till en omvårdnadsstatus. Dessa 

två punkter ger en överblick av patientens omvårdnadssituation. Sedan bryts statusen ned till 

omvårdnadsdiagnoser med mål och åtgärder beskrivna. Dessa tre punkter utgör 

omvårdnadsplanen. Efter detta ska resultaten av åtgärderna presenteras och en 

omvårdnadsepikris ska sedan sammanfatta hela processen (Ehnfors et al., 2013). 
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Modellen är utformad med ett neutralt språk, vilket gör att sjuksköterskan själv kan välja 

vilken nivå hon vill lägga sin omvårdnadsdokumenation på. Det fungerar lika bra att använda 

VIPS- modellen för att dokumentera enkla anteckningar i journalen samtidigt som den 

fungerar lika bra för att dokumentera utifrån en teoretisk referensram eller med en 

omvårdnadsteori i åtanke. Detta gör att modellen fungerar lika bra för de sjusköterskor som 

är tränade i det nya analytiska tänkandet som introducerats i omvårdnadsarbetet genom 

implementeringen av omvårdnadsprocessen som det gör för de sjuksköterskor som inte har 

erfarenhet av detta (Ehnfors et al, 2013).  

 

Bild över flödesschemat för VIPS-modellen (Ehnfors et al, 2013 s. 32).  

(Författarna har lämna sitt godkännande till publicering av bilden) 

Traumapatienten  

En traumapatient är en person som ådragit sig skada till följd av våld efter exempelvis en 

trafikolycka, misshandel eller falltrauma. I flertalet utvecklade länder, däribland Sverige är 

trauma den vanligaste dödsorsaken för personer upp till 40 års ålder (Lindsten & Ivarsson, 

2013) I Uppsala vårdas ca 300 intensivvårdspatienter årligen till följd av trauma där 65 % 

uppmäts bero på trafikolyckor och 30 % på fallolyckor (Landstinget i Uppsala län, 2016). De 

vanligaste skadorna är traumatisk hjärnskada efter våld mot huvudet som för patienten kan 

innebära bestående men i form av förlamning, personlighetsförändring eller 

minnessvårigheter. Trauma kan även leda till skador på ryggmärgen vilket kan ge patienten 

förlamning och känselbortfall nedanför skadan. Utöver detta leder trauma till olika 
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funktionsnedsättningar och stort lidande för patienten. Medelåldern för de som drabbas är 

under 30 år (Landstinget i Uppsala län, 2010). 

Sjukvården i Sverige 

I Sverige är sjukvården uppdelad i tre olika nivåer bestående av primärvård, länssjukvård och 

regionssjukvård. Länssjukhusen kan vårda patienter med de flesta medicinska åkommor men 

saknar ofta specialistmottagningar. Regionssjukhusen behandlar patienter med behov av vård 

till följd av komplicerade sjukdomar eller skador (Statistiska centralbyrån, 2015). 

Informationsöverföring mellan intensivvårdsavdelning och vårdavdelning  

I en systematisk litteraturstudie (Stelfox et al., 2015) analyserades 224 artiklar som berörde 

problemområden inom intensivvård där traumapatienter behandlas. Ett av de områden som 

upptäcktes var problem kring överförflyttningen från intensivvårdsavdelningen till 

vårdavdelningen. Resultatet pekade på vikten av att omvårdnadsepikrisen innehöll komplett 

och riktig information från intensivvårdssjuksköterskan till sjuksköterskan på 

vårdavdelningen för att kunna säkerställa god fortsatt vård för intensivvårdspatienten.  

Standardiserad mall till omvårdnadsepikris 

Stelfox et al., (2015) påtalar att det är svårt att utmärka några enhetliga informationspunkter 

som är av värde att rapportera från intensivvården till vårdavdelningen, utan vad som är 

relevant information är beroende av vilket sjukhus, vilka kliniker som varit inblandade samt 

vilket land som patienten befinner sig i. Det är därför svårt att skapa en universell mall för 

skrivning av omvårdnadsepikris inom intensivvården. Samtidigt har en systematisk review av 

Foster & Menser (2012) som undersökte rapportering och överlämning från akutsjukvården 

visat en signifikant förbättring kring överrapporteringen av patienten hos de som använt sig 

av ett standardiserat rapportblad vid överrapporteringen. 

Sjuksköterskors uppfattning av överflyttningsprocessen  

I en kvalitativ studie gjord i Sverige (Kindahl, Törner & Tiljander Jormelius, 2013) 

undersöktes hur sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning (IVA) där traumapatienter 

behandlas upplevde patientöverflyttning från IVA till vårdavdelning. Författarna kunde 

urskilja tre huvudkategorier bland uppfattningarna. Det handlade om upplevelse av stress och 

oro till följd av akuta och oplanerade patientöverflyttningar, upplevelse av acceptans och 
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samarbete inom och mellan avdelningarna och upplevelser av skillnader i rutiner och 

dokumentation mellan de olika vårdnivåerna. Att olika journalsystem används mellan 

avdelningarna ansåg sjuksköterskorna bidrog till en ökad risk vid överflyttningen i och med 

all information som den mottagande sjuksköterskan behövde läsa igenom. Vid plötsliga 

överflyttningar uttryckte sjuksköterskorna att det var svårt att hinna skriva en komplett 

omvårdnadsepikris och detta bidrog till känslor av stress och att inte kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Kommunikation mellan de olika vårdinstanserna ansågs 

avgörande för en lyckad patientöverflyttning och kunde utgöra en risk för patientsäkerheten 

särskilt när arbetsbelastningen var hög på båda avdelningarna. 

I en avhandling skriven av Häggström (2012) undersöktes hur förflyttningsprocessen från 

intensivvårdsavdelning till vårdavdelning påverkar patienten. Ett problem som kom upp 

gällde vilken information som var relevant vid övertagandet av patientansvaret. 

Sjuksköterskorna på den mottagande enheten ansåg ofta att informationen de fick i 

omvårdnadsepikrisen var för lång och för medicinsk samt saknade uppgifter som de ansåg 

viktiga för den fortsatta vården. 

På Nya Zeeland gjordes en undersökning av James, McBride- Henry & Quirke (2013) där 

Intensivvårdssjuksköterskors samt allmänsjuksköterskors uppfattningar om 

överrapporteringen mellan intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningen undersöktes. 

Fyrtiofem intensivvårdsjuksköterskor samt 47 allmänsjuksköterskor deltog i undersökningen 

där de fick svara på en enkät som undersökte de olika personalkategoriernas uppfattningar 

om överrapporteringen. Undersökningen kom fram till att de båda grupperna upplevde att det 

fanns problem med hur överrappoerteringen går till och att dessa problem framförallt rör vad 

som är relevant information att rapportera över samt hur denna rapportering ska gå till.  

Allmänsjuksköterskorna upplevde att det underlättar när det finns en tydlig skriftlig 

omvårdnadsepikris sammanställd av intesivvårdssjuksköterskorna. Vidare upplevde dock 

intesivvårdssjuksköterskorna att denna skriftliga omvårdnadsepikris var omständig att skriva. 

De upplevde att mycket av denna dokumentation endast var repetition och omskrivningar av 

sådant som redan fanns dokumenterat och upplevde därför denna arbetsuppgift som 

meningslös.  

Från allmänsjuksköterskornas sida fanns även en tendens till oro inför att ta över patienter 

från intesivvårdsavdelningar. Denna oro var direkt kopplad till själva överrapporteringen. Att 

förenkla sammanställandet av omvårdnadsepikriser skulle därmed, resonerar 
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undersökningsförfattarna, en avstigamtiserande effekt på överrrapporteringen, samtidigt som 

den förenklas för intensivvårdssjukssköterskorna (James et al., 2013) 

Problemformulering 

En patient som haft behov av högspecialiserad vård på ett regionssjukhus till följd av trauma, 

kan efter en tid då vårdbehovet minskat, övertas av det länssjukhus som finns i 

hemlandstinget och få fortsatt vård där. Innan patienten förflyttas ska ansvarig sjuksköterska 

skriva en omvårdnadsepikris om hela vårdförloppet. En traumapatient kan ha vårdats på flera 

olika medicinska enheter under sin vårdtid och mellan varje byte av enhet skrivs en ny 

omvårdnadsepikris. Detta moment medför en risk att viktig information går förlorad vilket 

kan leda till hotad patientsäkerhet och att omvårdnadens mål inte uppnås.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka om sjuksköterskorna anser att omvårdnadsepikrisen 

för traumapatienter innehåller den information som krävs för att omvårdnadens mål ska 

kunna uppnås. Utöver detta syftar studien till att undersöka vilken information  

sjuksköterskor som ska skriva omvårdnadsepikris för en patient som ska övertas av annat 

sjukhus och sjuksköterskor som tar emot traumapatienter från annat sjukhus anser att 

omvårdnadsepikrisen ska innehålla. Vidare undersöks huruvida åsikterna skiljer sig åt mellan 

de båda grupperna och vad de anser om en standardiserad omvårdnadsepikrismall. 

  

● Anser sjuksköterskor att omvårdnadsepikrisen för traumapatienter innehåller den 

information som krävs för att uppnå omvårdnadens mål?  

● Vilken information tycker sjuksköterskor inom traumavården ska finns med i 

omvårdnadsepikrisen som skickas till de andra sjukhusen?  

● Vilken information bör finnas i omvårdnadsepikrisen enligt sjuksköterskor på sjukhus 

som tar emot patienter från traumavården? 

● Skiljer sig sjuksköterskors uppfattning åt gällande vilken information som bör finnas i 

omvårdnadsepikrisen för traumapatienter mellan sjuksköterskor på regionssjukhus  

länssjukhus? 

●    Hur ställer sjuksköterskorna som vårdar traumapatienter sig till en standardiserad mall 

för skrivandet av omvårdnadsepikris? 
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METOD 
 

Design 

Uppsatsen har designen av en kvantitativ studie med ett stratifierat strategiskt urval (Polit & 

Beck, 2014). 

 

Urval 

Urvalet delades in i två undersökningsgrupper där första gruppen, Regionssjukhusgruppen 

bestod av sjuksköterskor från två avdelningar från ett regionssjukhus och 

Länssjukhusgruppen bestod av sjuksköterskor från två avdelningar från ett länssjukhus. 

Dessa grupper har valts ut eftersom de representerar avdelningar som vårdar och mottar 

traumapatienter vilket är relevant för studiens syfte. Inklusionskriterierna för deltagande i 

studien var sjuksköterskor som var i tjänst när undersökningen utfördes. Totalt har 120 

sjuksköterskor tillfrågas om deltagande, det vill säga 30 st från varje avdelning. Av dessa 120 

frågade erhölls svar från 48 sjuksköterskor. Tjugotvå från regionssjukhusgruppen och 26 från 

länssjukhusgruppen. Detta ger ett bortfall på 60 %.  

Regionssjukhusen valdes ut genom ett bekvämlighetsurval då detta var det sjukhus som 

närmast fanns att tillgå. Länssjukhusen valdes ut från sjukhus i Uppsala-Örebro-regionen som 

sannolikt tar emot traumapatienter från det inkluderade regionsjukhuset. Detta säkerställdes 

genom att fråga avdelningscheferna innan studiens start. 

Datainsamlingsmetod 

Data har erhållits via två olika enkäter som båda är utarbetade av studieförfattarna för denna 

studie, se bilaga 2 & 3. Den ena enkäten riktades till sjuksköterskor i regionssjukhusgruppen 

och den andra enkäten till sjuksköterskor i länssjukhusgruppen. Enkäterna var olika 

utformade för de olika grupperna då syftet med studien var att både undersöka vad ena 

gruppen ansåg om att skriva omvårdnadsepikris för traumapatienter samt undersöka vad den 

andra gruppen ansåg om att läsa omvårdnadsepikrisen för de traumapatienter de mottog. 

Båda enkäterna bestod av nio frågor med svarsskalorna nominalskala, ordinalskala och 

kvotskala (Ejlertsson, 2012).  

De första frågorna, fråga 1 - 4, är likadant ställda i båda enkäterna. Dess frågor rör vilken 

avdelning sjuksköterskan arbetar på, ålder, specialistsjuksköterskeexamen och antal 

yrkesverksamma år.  
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De frågor som skiljer enkäterna åt är fråga 5 samt 6a och b. Fråga 5 undersöker i 

regionssjukhusgruppen hur många traumapatienter sjuksköterskan har skrivit 

omvårdnadsepikris för som flyttats till annat sjukhus den senaste månaden och i 

länssjukhusgruppen hur många traumapatienter som sjuksköterskan mottagit från annat 

sjukhus den senaste månaden. Fråga 6a undersöker om sjuksköterskorna i 

regionssjukhusgruppen anser sig få med all viktig information i omvårdnadsepikrisen för att 

omvårdnadens mål ska uppnås respektive om sjuksköterskorna i länssjukhusgruppen anser att 

de får med all viktig information i omvårdnadsepikrisen när hon mottar patient från annat 

sjukhus. Svarsalternativen är “ja”, “nej” eller “ibland”. Fråga 6b riktar sig till de 

sjuksköterskor som kryssat för “nej” eller “ibland” där regionssjukhusgruppen hade möjlighet 

att välja alternativen “tidsbrist”, “osäker på vad som är viktigt”, “svårt att hitta all information 

från tidigare avdelningar” samt “annat” där möjlighet fanns att skriva en egen kommentar 

kring varför all viktig information inte skrevs in i omvårdnadsepikrisen. Länssjukhusgruppen 

hade på fråga 6b svarsalternativen “ankomststatus”, “genomförda åtgärder”, aktuellt status”, 

“rekommenderade åtgärder” eller “annat” där de kunde fylla i vilken information de saknar.   

 Resterande frågor i enkäterna, fråga 7-9 är desamma för båda enkäterna. Fråga 7 undersöker 

hur ofta sjuksköterskan brukar fylla i “ankomststatus”, “genomförda åtgärder”, “aktuellt 

status” och “förslag till åtgärder” i omvårdnadsepikrisen. Svarsalternativen är “aldrig”, 

“sällan”, “ibland”, “ofta” eller “alltid”. I fråga 8 ska sjuksköterskan skatta vilka sökord 

utifrån VIPS-modellen som de anser vara viktiga att de finns med i omvårdnadsepikrisen för 

att uppnå god omvårdnad. Svarsalternativen till varje sökord är “inte viktigt alls”, “mindre 

viktigt”, “varken eller”, “viktigt” eller “väldigt viktigt”. Fråga 9 undersöker 

sjuksköterskornas uppfattning om huruvida en epikrismall kan påverka om omvårdnadens 

mål blir uppnådda eller ej. I slutet av varje enkät finns möjlighet för sjuksköterskan att skriva 

en egen kommentar. 

Enkäterna testades genom att en sjuksköterska med tidigare erfarenhet av att vårda 

traumapatienter och som var under pågående vidareutbildning med inriktning mot 

intensivvård fick läsa igenom enkäterna och komma med synpunkter. Synpunkterna ledde till 

ett förtydligande i det medföljande informationsbrevet, se bilaga 1, gällande definition av 

“Traumapatient” och “Omvårdnadens mål”. En pilotstudie har, till följd av tidsbrist, inte 

utförts innan datainsamlingen till denna studie.  
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Tillvägagångssätt 

Avdelningscheferna på de fyra avdelningarna kontaktades via e-post med en förfrågan om 

deltagande i studien. I detta e-postmeddelande fanns en förfrågan samt en bifogad version av 

det informationsbrev (Bilaga 1) som sammanställts rörande undersökningen och enkäterna 

(Bilaga 2 & 3). E-postmeddelandet följdes upp med ett telefonsamtal till tre av avdelningarna 

då det gått tre dagar utan något svar. Avdelningarna på regionssjukhuset gav sitt 

godkännande och avdelningscheferna från respektive avdelning presenterade studien för 

sjuksköterskorna på deras avdelningar under deras arbetsplatsträffsmöte och en avdelning 

lade även ut skriftlig information om undersökningen i avdelningens veckoinformation. 

Hundratjugo enkäter skrevs ut och det lämnades trettio till varje avdelning tillsammans med 

en utskrift av informationsbrevet och en låda att lämna ifyllda svar i. Datainsamlingen skedde 

i början av mars och pågick under en vecka. Då enkäterna skulle samlas in beslutades det att 

utöka tiden med ytterligare en vecka på en av avdelningarna på grund av lågt deltagande. 

Skriftligt godkännande via blanketten “Ansökan om tillstånd för att genomföra en studie 

inom ramen för examensarbete” skickades tillbaka samman med enkäterna. 

Forskningsetiska överväganden 

Samtycke till deltagande hämtades från samtliga deltagare. I enlighet med lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) delgavs information till 

samtliga studiedeltagare om undersökningen, dess syfte, vilka metoder som använts samt att 

deltagandet var helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas delades ut till samtliga 

deltagare i urvalsgruppen. 

Uppgifterna som inhämtades innehöll inte information som namn, personnummer, kön eller 

vilken specifik avdelning sjuksköterskorna arbetade på då det inte ansågs relevant för 

studiens syfte. Informationen kan inte härledas till en specifik person och är alltså anonym i 

enlighet med Patientuppgiftslagen (SFS, 1998:204). Den information som erhållits genom 

enkäten som skulle kunna ses som känslig var information kring hur länge deltagarna jobbat 

som sjuksköterskor samt vilken avdelning de jobbade på. Dessa två frågor, i kombination 

med varandra, skulle kunna göra det möjligt att identifiera deltagare men då 

avdelningstillhörigheten inte presenterades i studien gör att denna risk får anses vara liten. 

Efter att studien färdigställts, har samtliga enkäter kasserats.  
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Bearbetning och analys 

De statistiska data som erhållits analyserads i SPSS. Fråga 7, 8 och 9, se bilaga 2 och 3, 

analyserades även med hjälp av Mann- whitneys test för att analysera skillnader mellan dessa 

två oberoende grupper. Dessa data redovisas med hjälp av korstabeller, frekvenstabeller och 

diagram. De centralmått som har använts är median och typvärde. De spridningsmått används 

är kvartilavstånd samt variationsbredd (Ejlertsson, 2012). Kommentarer som angetts i fritext 

redovisas under respektive fråga. P-värdet har i denna studie bestämts till P= 0,05 

RESULTAT  

Regionssjuksköterskornas medianålder var 48 år och de hade varit yrkesverksamma i 21 år, i 

genomsnitt. Mottagande sjuksköterskor var något yngre med en medianålder på 40 år och 

hade varit yrkesverksamma i nio år i genomsnitt (Tabell 1). Den vanligaste 

vidareutbildningen bland deltagarna var intensivvårdsutbildningen och förekom hos nitton 

personer regionssjukhusgruppen. I länssjukhusgruppen fanns två deltagare med 

vidareutbildning.   

Gällande hur många traumapatienter som sjuksköterskorna vårdat under den senaste månaden 

se Tabell 2. Medianvärdet och typvärdet hos den sammanlagda gruppen är svarsalternativ 1-3 

traumapatienter. Den sammanlagda variationsvidden är mellan 0 traumapatienter till 4-7 

traumapatienter. Kvartilavståndet för den sammanlagda gruppen är 1-3 traumapatienter. 

Datanalys över svaren visar inte på någon signifikant skillnad mellan de båda gruppernas 

antal vårdade traumapatienter de senaste tre veckorna (p= 0,114)  

 

Tabell 1. Tabell över yrkesverksamma år för deltagarna i båda grupperna. 

 Median 

 

Typvärde Variationsvidd Kvartilavstånd 

Regionssjukhus-

gruppen N=22 

    

Yrkesverksamma år 22 3 37 19,25 

Länssjukhus-

gruppen N=26 

    

Yrkesverksamma år 9 1 34 15,75 

Sammanlagt N=48     

Yrkesverksamma år 13 1 39 19,5 
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Tabell 2. Svarsfrekvens över hur många traumapatienter deltagarna har vårdat den senaste månaden. 

Procentandel presenteras inom paranteserna. 

  0 1-3 4-7 8-10 Fler än 

10 

Antal svar 

Regionssjukhus-

gruppen 

12 (54,5) 10 (45,5) 0 0 0 22 (100) 

Länssjukhus-

gruppen  

9 (34,6) 13 (50) 3 (11,5) 0 0 25 (96,2) 

Sammanlagt 21 (43,8) 23 (47,9) 3 (6,3) 0 0 47 (97,9) 

Sjuksköterskor inom traumavårdens uppfattning huruvida omvårdnadsepikrisens 

innehåll i nuläget är tillräcklig för att uppnå omvårdnadens mål 

Bland sjuksköterskorna i regionsjsukhusgruppen ansåg majoriteten att de fick med all 

viktig/relevant information när de skrev omvårdnadsepikris för en traumapatient. I 

länssjukhusgruppen ansåg majoriteten att de ibland eller inte alls fick den information från 

omvårdnadsepikrisen som krävs för att uppnå omvårdnandens mål (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Deltagarnas svar på om de i nuläget anser att omvårdnadsepikrisens innehåll är tillräckligt för att 

uppnå omvårdnadens mål. Procentandel presenteras inom paranteserna. 

 Ja Nej Ibland Totalt 

Regionssjukhusgruppen 

 

18 (81,8) 2 (9,1) 2 (9,1) 22 (100) 

Länssjukhusgruppen 

 

11 (42,3) 1 (3,8) 14 (53,8) 26 (100) 

 

Av de deltagare i regionssjukhusgruppen som angett att de inte eller ibland får med tillräcklig 

information i omvårdnadsepikrisen har alla angett att svårigheten låg i att hitta all nödvändig 

information från tidigare avdelningar. En av dessa personer angav även tidsbrist som orsak 

och en annan person angav “annat”.   

Den vanligaste information som sjuksköterskorna i länssjukhusgruppen saknade i 

omvårdnadsepikrisen när de mottar traumapatient från annat sjukhus var rekommenderade 

åtgärder. Tio personer av 14 angav även “annat” som alternativ där de skrivit en egen 

kommentar om vilken information de saknar. Tre personer skriver att de saknar uppdaterade 

läkemedelslistor och ytterligare tre personer saknar information om uppföljning/återbesök. 

Två kommentarer rör avsaknaden av information om vilken sondmat patienten fått, mängd 

och hur fort den gått in. Annat som nämns är blodprovssvar, röntgensvar och om anhöriga 

blivit informerade om patientens överflyttning. 
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Information som sjuksköterskor inom traumavården anser att omvårdnadsepikrisen 

bör innehålla  

Samtliga sjuksköterskor ur båda grupperna angav att de “ofta” eller “alltid” beskriver aktuellt 

status när de skriver omvårdnadsepikris, se Tabell 4. Regionssjukhusgruppen angav 

genomförda åtgärder ”ofta” eller ”alltid” i lägre grad än Länssjukhusgruppen (82 % 

respektive 100 %, p=0,031). Majoriteten av båda grupperna (73 % ur Regionssjukhusgruppen 

och 62 % ur Länssjukhusgruppen) anger att de “sällan” eller “ibland” anger förslag till 

åtgärder när de skriver omvårdnadsepikris. 

 

Tabell 4. Sjuksköterskorna har angett hur ofta de skriver ankomststatus, genomförda åtgärder, aktuellt status och 

förslag till åtgärder i fritext när de skriver en omvårdnadsepikris. 

 1. Aldrig 2. Sällan 3. Ibland 4. Ofta 5. Alltid Typvärde Totalt 

Regionssjukhus-

gruppen 

       

Ankomststatus  

2 (9,1) 
 

- 

 

4 (18,2) 
 

2 (9,1) 

 

14 (62,6) 

 

5 
 

22 (100) 

Genomförda 

åtgärder 

 

1 (4,5) 

 

- 

 

3 (13,6) 

 

6 (27,3) 

 

12 (54,5) 

 

5 

 

22 (100) 

Aktuellt status  

- 

 

- 

 

- 

 

1 (4,5) 

 

21 (95,5) 

 

5 

 

22 (100) 

Förslag till åtgärd  

- 

 

5 (22,7) 

 

11 (50,0) 

 

3 (13,6) 

 

2 (9,1) 

 

3 

 

21 (95,5) 

Länssjukhus-

gruppen 
       

Ankomststatus  

1 (3,8) 

 

3 (11,5) 

 

1 (3,8) 

 

6 (23,1) 

 

15 (57,7) 

 

5 

 

26 (100) 

Genomförda 

åtgärder 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 (19,2) 

 

21 (80,8) 

 

5 

 

26 (100) 

Aktuellt status  

- 

 

- 

 

- 

 

4 (15,4) 

 

22 (84,6) 

 

5 

 

26 (100) 
Förslag till åtgärd  

- 

 

6 (23,1) 

 

10 (38,5) 

 

5 (19,2) 

 

5 (19,2) 

 

3 

 

26 (100) 

 

Skillnader och likheter i uppfattning bland sjuksköterskor inom traumavården 

gällande vilka VIPS-ord omvårdnadsepikrisen bör innehålla  

De sökord som båda grupperna ansåg som “viktigt” eller “väldigt viktigt” för 

omvårdnadsepikrisens innehåll och med ett gemensamt typvärde på fem var 

Andning/cirkulation, Elimination, Nutrition/ätande och Kommunikation. 
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Smärta/sinnesintryck, Hud/vävnad, Aktivitet/ADL och Sömn/vila är andra sökord som 

skattades högt av båda grupperna. Kommunikation och Andning/cirkulation skattades i 

betydligt högre grad som väldigt viktigt i regionssjukhusgruppen jämfört med 

länssjukhusgruppen. Aktivitet/ADL skattades i högre grad som väldigt viktigt i 

länssjukhusgruppen. Kunskap/utveckling skattades av majoriteten i länssjukhusgruppen som 

viktigt eller väldigt viktigt. Båda grupperna klassade Sexualitet/reproduktion och 

Andligt/kulturellt som minst viktiga i omvårdnadsepikrisen för att uppnå god omvårdnad, se 

diagram 1.  

Signifikant skillnad mellan gruppernas svar kunde ses i sökorden Kunskap/utveckling, 

Säkerhet, Kommunikation, Andning/cirkulation och Aktivitet/ ADL (p= 0,003, 0,013, 0,019, 

0,040 och 0,040). De sökord som grupperna var mest överens om är Andligt/kulturellt, 

Nutrition/ ätande, Sömn/vila, Sexualitet/reproduktion. Internt bortfall förekom som mest 

under sökorden Säkerhet och Sammansatt status. 

En annan skillnad som kan urskiljas är att den ena gruppen har skattat fler sökord högre än 

den andra. Endast fyra sökord har av flest personer skattats som “väldigt viktigt” i 

regionssjukhusgruppen medan hela sju sökord har skattats som “väldigt viktigt” av flest 

personer i länssjukhusgruppen, vilket visas i diagram 1.   

Sjuksköterskors uppfattning om vad införandet av omvårdnadsepikrismall skulle 

innebära 

Femtio procent ur regionssjukhusgruppen och 73 % ur länssjukhusgruppen är positivt 

inställda till en eventuell omvårdnadsepikrismall och anser att införandet av en sådan skulle 

underlätta skrivandet av omvårdnadsepikris. I regionssjukhusgruppen anger 32 % att det inte 

skulle bli någon skillnad från nu och liknande svar ses i länssjukhusgruppen med 23 %. Ingen 

av grupperna tror att en omvårdnadsepikrismall skulle göra omvårdnadsepikrisen 

komplicerad. 
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Diagram 1. Varje sökord ur VIPS-modellen skattade 1-5 enligt hur pass viktiga de anses vara i en 

omvårdnadsepikris för att uppnå god omvårdnad. All data anges i procent. 
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DISKUSSION 

Studien visar att sjuksköterskor som tar emot traumapatienter från andra sjukhus anser att det 

ofta eller ibland saknas viktig information i omvårdnadsepikrisen. Det som saknas är ofta 

rekommenderade åtgärder. Båda urvalsgrupperna angav att de sällan skriver 

“rekommenderad åtgärd” när de skriver omvårdnadsepikris. Sjuksköterskorna i båda 

urvalsgrupperna delar i stort sätt uppfattning om vilka VIPS-sökord omvårdndsepikrisen bör 

innehålla. Båda grupperna var överrens om att Sexualitet/reproduktion och Andligt/kulturellt 

inte var viktigt att skriva om i omvårdnadsepikrisen för traumapatienter. Sjuksköterskornas 

uppfattning om införandet av en omvårdnadsepikrismall var att det skulle underlätta 

skrivandet av omvårdnadsepikrisen. 

Resultatdiskussion 

Studien visar att åsikterna skiljer sig åt bland sjuksköterskorna huruvida omvårdnadsepikrisen 

innehåller den information som krävs för att uppnå omvårdnadens mål för traumapatienter. 

För att säkerställa god fortsatt vård för patienten är det viktigt att innehållet i 

omvårdnadsepikrisen är komplett och riktig (Stelfox et al., 2015). Majoriteten av de 

sjuksköterskor i länssjukhusgruppen som mottar omvårdnadsepikriser från annat sjukhus 

ansåg att informationen endast ibland är tillräcklig vilket även resultat från tidigare studier 

visat (Häggström, 2012). Den information som saknades var ofta rekommenderade åtgärder. 

King (1981) skriver att sjuksköterskan i samråd med patienten bör formulera vårdplaner med 

tydliga omvårdnadsmål som sedan ska utvärderas. Dessa omvårdnadsplaner ska genom 

omvårdnadsepikrisen överföras till nästa vårdande enhet där även utvärdering av resultat och 

eventuella rekommendationer kring fortsatta åtgärder bör stå (Björvell, 2011). Denna studie 

visar dock att rekommmenderade åtgärder ofta prioriteras bort av båda urvalsgrupperna när 

de skriver omvårdnadsepikris.  

Endast nio procent från regionssjukhusgruppen och 19 % från länssjukhusgruppen skriver att 

de alltid skriver rekommenderade åtgärder. Detta visar på en stor brist inom denna del av 

omvårdnadsepikrisen. Blom (2003) belyser i sin masteruppsats att svårighet att skriva 

rekommenderade åtgärder kan bero på att dokumentationen i patientjournalen är ofullkomligt 

ifylld sedan tidigare. Detta gör det svårt för sjuksköterskan som ska skriva 

omvårdnadsepikrisen att bilda sig en god överblick kring patienten och dennes situation, 

särskilt om sjuksköterskan inte träffat patienten tidigare. Detta överrensstämmer även med 
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denna studie då de sjuksköterskor från regionssjukhusgruppen som angav att de ibland eller 

inte får med all viktig information när de skriver omvårdnadsepikris skrev att det beror på 

svårighet att hitta information från tidigare avdelningar. Att skriva rekommenderade 

åtgärder  utifrån en ofullständig omvårdnadsjournal blir därför svårt. En av sjuksköterskorna i 

regionssjukhusgruppen angav även tidsbrist som orsak, vilket även kunde ses i studien av 

Kindahl, Törner & Tiljander Jormelius (2013) där sjuksköterskorna uppgav att det var svårt 

att hinna skriva en komplett omvårdnadsepikris vid plötsliga överflyttningar. 

De viktigaste sökorden att få information om i omvårdnadsepikrisen ansåg båda 

urvalsgrupperna var Andning/cirkulation, Elimination, Nutrition/ätande, Kommunikation, 

Smärta/sinnesintryck, Hud/vävnad, Aktivitet/ADL och Sömn/vila. De minst viktiga sökorden 

ansågs vara Sexualitet/reproduktion och Andligt/kulturellt. Tidigare studier har visat att 

problem som förekommer kring överrapportering av intensivvårdspatienter rör vilken 

information som är relevant att rapportera (James, McBride- Henry & Quirke, 2013). I 

motsats till den studien visar denna undersökning att de båda urvalsgrupperna i stort delar 

uppfattning om vilken information som omvårdnadsepikrisen bör innehålla åtminstone sett 

till vilka sökord som bör inkluderas.  

De sökord där signifikant skillnad kunde ses mellan grupperna gäller Kunskap/utveckling, 

Säkerhet, Kommunikation, Andning/cirkulation och Aktivitet. De tre sistnämnda kan bero på 

gruppernas skillnad i uppfattning om sökorden ansågs som “viktigt” eller “väldigt viktigt” 

och kan därför inte påstås visa på någon väsentlig skillnad i uppfattning mellan grupperna. 

Tidigare studier (Rykkje, 2009; Blom, 2003) har visat att det finns brister kring 

omvårdnadsdokumentationen och att en orsak kan bero på svårigheten att använda sig av 

VIPS-sökorden på ett korrekt sätt. Detta skulle kunna vara orsaken till den tydliga skillnaden 

kring VIPS-ordet Kunskap/utveckling mellan grupperna och en trolig orsak till de bortfall 

som fanns i denna studie under VIPS-orden Säkerhet och Sammansatt status. Bortfallet skulle 

kunna bero på just svårighet att använda sig av dessa sökord på ett korrekt sätt och att några 

sjuksköterskor därför valde att inte svara.  

King (1981) betonar vikten av att sjuksköterskan ser till hela patienten och de delar som 

bidrar till dennes hälsa och ohälsa. Detta ska göras i samband med patienten och genom 

omvårdnadsdokumentationen. Denna studie visar dock att det fanns brister inom 

omvårdnadsdokumentationen. King ansåg att helheten, det vill säga alla delar av patientens 

liv som påverkar dennes hälsa, var viktigt att ta i beaktande i omvårdnadsarbetet. Att VIPS-
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sökorden Sexualitet/reproduktion och Andligt/kulturellt skattades lågt av båda 

urvalsgrupperna kan ses som att sjuksköterskorna inte såg dessa delar av patienten som lika 

viktiga för patientens hälsa som de andra VIPS-sökorden. Under Andligt/kulturellt ska dels 

information om religion och livsåskådning dokumenteras men även sådant som rör patientens 

andliga smärta och förtvivlan. En person behöver inte vara religiös för att det ska finnas något 

att skriva under detta sökord. Det kan handla om hjälp att finna mening eller harmoni i sin 

livssituation vilket för patienten kan yttra sig genom behov av att lyssna på musik eller poesi 

(Ehnfors et al., 2013). När en person varit med om ett trauma är det rimligt att anta att 

händelsen orsakar en inre kris där existentiella tankar och funderingar väcks. Enligt Ehnfors 

et al. (2013) är det vanligt att patienter och deras anhöriga söker tröst genom andlighet eller 

religion i en krissituation. Av den anledningen är det värt att undra över hur det kommer sig 

att detta VIPS-sökord bortprioriteras av de båda urvalsgrupperna som vårdar människor i 

kris. I en intervjustudie gjord i USA (Cavendish el al., 2006) uttryckte några av patienterna 

att de inte förväntade sig att diskutera andliga frågor med sin sjuksköterska, utan att de hellre 

pratar med en närstående eller religiös ledare om sådana frågor. Vidare ansåg de att 

sjuksköterskan inte hade tid på grund av hög arbetsbelastning och att sjuksköterskan varken 

var förberedd eller bekväm med att prata om andlighet med sina patienter. Det är inte orimligt 

att anta att detta även kan gälla inom svensk sjukvård och att orsaker som tidsbrist samt att 

sjuksköterskan inte är van att diskutera sådana saker med sina patienter är en möjlig orsak till 

varför dokumentationen kring detta sökord är bristfällig.  

Under sökordet Sexualitet/reproduktion kan sådant som påverkar människors sexulatitet 

dokumenteras. Problem kan uppstå efter t.ex. trauma, operativa ingrepp eller sjukdom. 

Definitionen av sexualitet i VIPS överrensstämmer enligt Ehnfors et al. (2013) med 

Världshälsoorganisationens definition där sexualitet ses som en invävd del i varje människas 

personlighet och är en betydande del av att vara mänsklig. En människas sexualitet handlar 

om mer än förmågan att ha sex, den inkluderar även energin som driver oss att söka närhet, 

kärlek och uttrycks genom våra känslor vilket påverkar en människas både fysiska och 

psyiska hälsa. Människor som vårdas för trauma kan ha ådragit sig skador som t.ex. 

förlamning eller diverse andra funktionsnedsättningar som i hög grad kan påverka en 

människas sexualitet och reproduktion. Medelåldern för dessa patienter är under 30 år 

(Landstinget i Uppsala län, 2010) vilket är en fertil ålder varvid det är rimligt att anta att 

tankar och känslor väcks kring sexualitet och hur detta påverkar relationer och förmågan att 

få barn. Det är inte ovanligt att information kring detta sökord utelämnas eftersom många 
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sjuksköterskor tycker att det är svårt att ta upp frågor om sexualitet med patienterna (Ehnfors 

et al., 2013). Att inte veta vad som ska dokumenteras under sökordet Sexualitet/reproduktion 

kan vara en faktor (Rykkje, 2009; Blom, 2003) liksom bristande kunskap om själva ämnet. 

En engelsk intervjustudie (Gott, Galena, Hinchliff & Elford, 2004) visade att 

sjuksköterskorna inte tyckte det var rätt av dem att prata om sexualitet med sina patienter 

eftersom de inte kände sig säkra på området. En annan orsak kan vara att sjuksköterskorna 

försöker hålla omvårdnadsepikrisen kort och koncis och att Sexualitet/reproduktion inte anses 

som viktigt i den kritiska situationen utan som något som bör tas tag i senare. Detta sätt att 

resonera övrensstämmer inte med hur King (1981) ansåg att vården skulle bedrivas då hon 

menade att sjuksköterskan bör se till alla delar som påverkar patientens hälsa och ohälsa, 

Andligt/kulturellt och Sexualitet/reproduktion inkluderat om behov finns. 

Sjuksköterskorna i båda urvalsgrupperna ansåg att en omvårdnadsepikrismall skulle 

underlätta sammanställandet av en omvårdnadsepikris, något som även diskuterats i tidigare 

studier som en åtgärd för att förenkla momentet för sjuksköterskorna (James et al., 2013).  

Enligt International council of nurses etiska kod för sjuksköterskor (2012) ska sjuksköterskan 

förmedla korrekt och riktig information till patienten för att öka patientens delaktighet i 

vården. För att kunna göra detta när en patient flyttas från en medicinsk enhet till en annan är 

det av stor vikt att omvårdnadsepikrisens innehåll är tillräcklig för att de omvårdnadsmål som 

satts upp under vårdtiden ska kunna uppnås.  

Studien visar att det finns brister inom omvårdnadsdokumentationen. Även om de båda 

urvalsgrupperna var överens i många av sina skattningar visar studien även på områden där 

de inte var överens. Trots att studien utgår från traumapatienter går det att anta att denna 

diskrepans i skattningen även kan finnas inom andra patientgrupper. Det är mer eller mindre 

omöjligt att bestämma vilken av grupperna som har den mest riktiga synen på vad som är 

relevant information att föra över tillsammans med traumapatient då det finns många yttre 

faktorer som kan påverka vad de båda grupperna anser vara relevant; till exempel vilken 

avdelning patienten vårdas på och de lokala rutiner som finns där. Studiens kliniska relevans 

ligger därför i ett synliggörande av de värderingar sjuksköterskor har rörande de sökord som 

de dagligen använder sig utav när de dokumenterar omvårdnadsprocessen för sina patienter. 
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Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors uppfattning om innehållet i 

omvårdnadsepikrisen för traumapatienter. För att ta reda på detta har sjuksköterskor från 

avdelningar som vårdar traumapatienter samt avdelningar som tar emot traumapatienter från 

andra sjukhusinstanser inkluderats. Det sammanlagda erfarenhetsspannet hos de tillfrågade 

sjuksköterskorna sträcker sig från patientens ankomst fram tills dess att patienten skrevs ut. 

Detta kan ses som en fördel då Bortfallet uppkom till 60 procent. En av avdelningarna 

uppgav att det inte fanns 30 sjuksköterskor i tjänst på avdelningen under 

datainsamlingsperioden, utan endast 25 stycken. Detta kan ha förekommit på de andra 

avdelningarna också vilket ger ett större bortfall. En annan avdelning uppgav att de haft en 

väldigt intensiv period och att det förmodligen var därför som antal besvarade enkäter var 

lågt.   

Antalet sjuksköterskor i regionssjukhusgruppen som angav att de inte hade skrivit 

omvårdnadsepikris för traumapatienter den senaste månaden var högt. Femtiofem procent 

hade inte skrivit någon omvårdnadsepikris åt traumapatienter alls den senaste månaden. Det 

kan tyda på att erfarenheten kring denna patientgrupp inte är helt uppdaterad eller att 

avdelningarna inte hade hand om ett tillräckligt stort antal traumapatienter, vilket påverkar 

studiens validitet negativt. Samtidigt säger detta inget konkret om sjuksköterskornas 

erfarenheter om att vårda denna patientgrupp eftersom antal traumapatienter säkert kan skilja 

sig från månad till månad men kan ändå inte frånses helt. I de båda grupperna var den 

sammanlagda medianåldern för antal yrkesverksamma år 13 år. Detta visar att de de flesta 

deltagarna har flera års erfarenhet av sjuksköterskeyrket. I regionssjukhusgruppen var 

medianålder ännu högre, 22 år. Det är därför rimligt att anta att även om sjuksöterskorna just 

nu inte har haft hand om trauampatienter, så har de haft det någon gång under sin karriär fram 

tills att studien ägde rum. Rimligtvis har de deltagare som angett att de inte skrivit någon 

omvårdnadsepikris för traumapatient den senaste månaden ändå någon form av erfarenhet av 

detta.  

 Majoriteten av deltagarna hade sammanlagt skrivit eller mottagit 1-3 omvårdnadsepikriser 

för traumapatienter den senaste månaden vilket tyder på att gruppen ändå har erfarenhet av 

det ska ska mätas. På grund av det stora antal sjuksköterskor som inte vårdat traumapatienter 

den senaste månaden så måste ändå studiens logiska validitet ses som låg (Olsson & 

Sörensen, 2007). 
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En tidigare doktorsavhandling utförd i Sverige (Häggström, 2012) visar på liknande resultat 

kring sjuksköterskors uppfattning av överförflyttning av traumapatienter, i hänseende till 

informationsöverföring. I Stelfox et al., (2015) systematiska litteraturstudie presenteras 

resultat som visar på att sjuksköterskor upplever informationsöverföringen som problematisk. 

De resultat som erhållits i denna studie har alltså bekräftats på annat håll sedan tidigare. Detta 

gör den interna validiteten i studien hög (Olsson & Sörensen, 2007). 

Att traumapatienter överförflyttas från regionssjukhus till länssjukhus blir tydligt av de data 

vi har samlat in. Den spridda åldern bland undersökningsdeltagarna ger en bred bild av hur 

åsikterna ser ut bland sjuksköterskor i olika åldrar. Med dessa två datavariabler i åtanke är det 

rimligt att anta att generaliserbarheten i studien är bred (Olsson & Sörensen, 2007). 

Enkäten som använts syftar till att undersöka sjuksköterskors uppfattningar om innehållet i 

omvårdnadsepikrisen. För ta reda på detta utgår svaren i fråga åtta från VIPS-sökord, vilket är 

ett vanligt dokumentationsverktyg inom hälso- och sjukvården i Sverige 

(Nationalencyklopedin). Eftersom dessa sökord är vedertagna begrepp inom svensk sjukvård 

kan studien antas få liknande svar oavsett vilket sjukhus i Sverige studien genomförts på. I 

fråga sju har en frågeformulering blivit fel, gällande formuleringen av “förslag till åtgärder” 

när den korrekta formuleringen skulle ha varit “rekommenderad åtgärd”. Eftersom dessa 

formuleringar ändå uttrycker samma innebörd och inte ändrar syftningen i frågan kan detta 

anses vara obetydlig för studiens innehåll.   

Enkäterna testades av en sjuksköterska med tidigare erfarenhet av att vårda traumapatienter 

och som läste vidareutbildningen med inriktning på intensivvård innan enkäterna sattes i 

bruk. En svaghet är att enkäten inte har testats specifikt med avseende på validitet och 

reliabilitet vilket gör resultatens tillförlitlighet svårbedömda och därför kan studiens 

reliabilitet ses som låg (Olsson & Sörensen, 2007). Alla enkäter skrevs ut av studieförfattarna 

för att säkerställa att alla enkäter såg likadana ut och att alla sidor av enkäten fanns med innan 

datainsamlingen startade.  

Valet att analysera alla svarsalterativ för en fråga var för sig kan ha gjort dataanlysen för 

okänslig. Hade resultaten från svarsalternativen ”ofta” och ”alltid” slagits ihop och 

analyserats med de ihopslagna resulaten från svarsalternativen ”sällan” och ”aldrig” hade 

analysen rimligen blivit känsligare för skillnader i uppfattningar mellan grupperna.  
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 Valet av metod till denna studie var upphov till mycket diskussion redan från början. De 

resultat som eftersöktes hade rimligen kunnat erhållas genom en kvalitativ metod och då med 

djupare insikt i de resultat som hade erhållits. Hade studien utförts med en kvalitativ metod 

hade datainsamlingen behövt ske med hjälp av intervjuer i någon form. Detta hade gjort att 

tiden som varje studiedeltagare skulle behöva lägga ned på deltagande hade ökat rejält, 

jämfört med att fylla i en kort enkät. Studieförfattarna resonerade att ju längre tid deltagande 

skulle behöva ta, desto mindre sjuksköterskor skulle ställa upp.  

Studierna gjorda av Häggström (2012) och James et al (2013) visade båda på att det finns 

skillnader i vad som bör stå med i omvårdnadsepikrisen, varav en jämförande analys av de 

data som erhållits sågs som viktigt och därför föll valet på en kvantitativ ansats till studien. 

Slutsats  

Denna studie visar att båda urvalsgrupperna i stort var överens om vilka VIPS-sökord som 

omvårdnadsepikrisen bör innehålla och vilka sökord som inte ansågs viktiga VIPS- sökorden 

Sexualitet/reproduktion och Andligt/kulturellt skattades lägst av båda urvalsgrupperna. 

Information som ofta saknas i omvårdnadsepikrisen är rekommenderade åtgärder. Trots detta 

prioriteras denna information ofta bort av båda urvalsgrupperna. Mer forskning krävs för att 

kunna sammanställa en standardiserad omvårdnadsepikris. 
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Bilaga 1. Informationsbrev        

       Uppsala den 29 februari 2016 

Hej!   

Vi är två sjuksköterskestudenter som läser termin 6 vid Uppsala Universitet. 

Vi genomför en enkätundersökning som en del i vårt examensarbete och skulle uppskatta om 

ni vill delta.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur sjuksköterskor uppfattar skrivandet av 

omvårdnadsepikris för traumapatienter samt vilken information som sjuksköterskorna anser 

att epikrisen bör innehålla. Vi vill även undersöka hur sjuksköterskor som tar emot 

traumapatienter från annat sjukhus uppfattar de omvårdnadsepikriser de får skickade till sig.  

Enkäten heter ”Sjuksköterskors uppfattning av omvårdnadsepikrisens innehåll för 

traumapatient för att omvårdnadens mål ska kunna uppnås”. 

Traumapatient definieras som en person som ådragit sig skada till följd av kraftigt våld 

efter t.ex. en trafikolycka, misshandel eller falltrauma.  

Omvårdnadens mål innebär målet med omvårdadsinsatserna och kan t.ex. beröra patientens 

funktionsförmåga eller hantering av livssituation.  

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan någon motivering. Enkäten 

är anonym och tar ungefär 5-10 minuter att svara på. Resultaten kommer att presenteras i vår 

C-uppsats som kommer att finnas tillgänglig i DiVA.  

Vid frågor eller funderingar om undersökningen och uppsatsen får ni gärna kontakta oss.  

  

Med vänliga hälsningar  

Caroline Gatu & Sebastian Bengtsson  
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Bilaga 2. Sjuksköterskors uppfattning av omvårdnadsepikrisens innehåll 

för traumapatient för att omvårdnadens mål ska kunna uppnås 

 

1. Vilken avdelning arbetar du på? Skriv på raden nedan.  

___________________________________________________________________ 

2. Hur gammal är du? ___år. 

3. Har du en specialistsjuksköterskeexamen? 

Nej 

Ja, ange vilken _______________. 

4. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? år. 

5. Hur många traumapatienter har du skrivit omvårdnadsepikris för som överförflyttats 

till ett annat sjukhus den senaste månaden? Sätt ett kryss intill det alternativ som 

stämmer bäst. 

 

0 

1-3 

4-7 

8-10 

Fler än tio  

 

 

 

6. Tycker du att du i nuläget får med all viktig/relevant information för att 

omvårdnadens mål ska kunna uppnås när du skriver en omvårdnadsepikris för 

traumapatient som ska övertas av annat sjukhus? 
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Ja 

Nej 

Ibland 

 

Om nej eller ibland, vad tror du är troligaste orsaken till det?  

Tidsbrist 

Osäker på vad som är viktigt  

Svårt att hitta all information från tidigare avdelningar 

Annat 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

7. Hur ofta brukar du beskriva ankomststatus, genomförda åtgärder, aktuellt status och 

förslag till vidare åtgärder i fritext i omvårdnadsepikrisen? Kryssa i den ruta som bäst 

stämmer in.  

 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Ankomststatus      

Genomförda 

åtgärder 

     

Aktuellt status      

Förslag till 

åtgärder 

     

 

 

8. Vilken information utifrån VIPS- anser du är viktiga att de finns med i 

omvårdnadsepikrisen för att uppnå god omvårdnad? Kryssa i den ruta som bäst 

stämmer in under varje sökord.  
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 Inte 

viktigt 

alls 

Mindre 

viktigt 

Varken 

eller 

Viktigt Väldigt 

viktigt 

Kommunikation      

Kunskap/utveckling      

Andning/cirkulation      

Nutrition/ätande      

Elimination      

Hud/vävnad      

Aktivitet/ADL      

Sömn/vila      

Smärta/sinnesintryck      

Sexualitet/reproduktion      

Psykosocialt      

Andligt/kulturellt      

Säkerhet      

Sammansatt status      

 

 

 

 

 

 

 

Det har diskuterats om att utveckla en epikrismall inom traumavården. Fördelen med en 

sådan skulle vara att underlätta för sjuksköterskan som ska skriva om hela vårdförloppet. En 
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nackdel är svårigheten att komma fram till en universellt applicerbar mall för alla de 

avdelningar som vårdar denna patientgrupp.  

 

9. Hur tror du att en epikrismall för traumapatienter skulle påverka 

omvårdnadsdokumentationen för denna patientgrupp? 

 

Svar:  

Underlättar omvårdnadsepikrisen.  

Ingen skillnad från nu.  

Komplicerar omvårdnadsepikrisen.  

Annat: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

Egen kommentar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
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Bilaga 3. Sjuksköterskors uppfattning av omvårdnadsepikrisens innehåll 

för traumapatient för att omvårdnadens mål ska kunna uppnås 

 

1. Vilken avdelning arbetar du på? Skriv svaret på raden nedan. 

______________________________________________________________ 

 

2. Hur gammal är du? _____ år.  

 

3. Har du en specialistsjuksköterskeexamen? 

     Nej 

     Ja, ange vilken _______________. 

 

4. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?          År.  

 

5. Hur många traumapatienter har du mottagit från annat sjukhus den senaste 

månaden? Sätt ett kryss intill det alternativ som stämmer bäst. 

 

     0 

     1-3 

     4-7 

      8-10 

      Fler än tio 

 

 

6. Tycker du att du i nuläget får den information som är viktig/relevant för att 

omvårdnadens mål ska kunna uppnås när du mottar en omvårdnadsepikris från annat 

sjukhus?  
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     Ja   

     Nej 

     Ibland 

Om nej eller ibland, vilken information saknar du?  

 

     Ankomststatus 

     Genomförda åtgärder  

     Aktuell status 

     Rekommenderade åtgärder 

     Annat: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

. 

 

7. När du själv skriver omvårdnadsepikris, hur ofta brukar du beskriva ankomststatus, 

genomförda åtgärder, aktuellt status och förslag till vidare åtgärder i fritext? Kryssa i 

den ruta som bäst stämmer in.  

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Ankomststatus 

 

     

Genomförda 

åtgärder 

     

Aktuellt status 

 

     

Förslag till 

åtgärder 

     

 

8. Vilken information utifrån VIPS- sökord anser du är viktiga att de finns med i 

omvårdnadsepikrisen för att uppnå god omvårdnad?  Kryssa i den ruta som bäst 
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stämmer in under varje sökord.  

 

 Inte 

viktigt 

alls 

Mindre 

viktigt 

Varken 

eller  

Viktigt Väldigt 

viktigt 

Kommunikation      

Kunskap/utveckling      

Andning/cirkulation      

Nutrition/ätande      

Elimination      

Hud/vävnad      

Aktivitet/ADL      

Sömn/vila      

Smärta/sinnesintryck      

Sexualitet/reproduktion      

Psykosocialt      

Andligt/kulturellt      

Säkerhet      

Sammansatt status      

 

 

 

Det har diskuterats om att utveckla en epikrismall inom traumavården. Fördelen med en 

sådan skulle vara att underlätta för sjuksköterskan som ska skriva om hela vårdförloppet. En 

nackdel är svårigheten att komma fram till en universellt applicerbar mall för alla de 

avdelningar som vårdar denna patientgrupp.  
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9. Hur tror du att en epikrismall för traumapatienter skulle påverka 

omvårdnadsdokumentationen för denna patientgrupp? 

 

     Underlättar omvårdnadsepikrisen 

     Ingen skillnad från nu 

     Komplicerar omvårdnadsepikrisen 

     Annat: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

 

Egen kommentar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 


