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Hvordan påvirkes 
sykepleiedokumentasjonen?



Intervjuer
5 forskjellige avdelinger
12 informanter (sykepleiere)

Observasjon
Vaktskifte og rapportering



Spørsmål
Dokumentasjonsrutiner
Rutiner ved rapport/vaktskifte
Erfaringer med lesetilgangen for pasienter



Resultater
Sykepleiedokumentasjon 12 nøkkelord
Mest fri tekst (fraser mulig)
Skrives på vaktrom
Signering av notater rett før vaktskifte



Rutiner ved rapport i vaktskiftet

Papirutskrift av pasientoversikt
Fellesrapport- grupperapport
Notater med penn & markører
Høytlesing fra EPJ: 

legenotat, blodprøver og siste sykepleienotat



Hvem leser sykepleiedokumentasjonen?

Andre sykepleiere
Leger- ved komplekse pasienter
Personale ved andre avdelinger/overflytting
Pasienter (kun 1 av 12 som nevnte det)



Lesetilgangen for pasienter
 Lite informasjon i forkant- mest 

for pasienter
 Interne diskusjoner- en del 

skepsis 
 2 år senere: «vi er blitt vant til at 

det er slik»



Språkformuleringer
«Skrive kort og presist»
Unngå bruk av latin og forkortelser
Flertallet: «er mer forsiktig med hvordan jeg 

formulerer meg»



Hvem er det vi dokumenterer for?            
“Sykepleiedokumentasjonen er først og fremst et 

arbeids- og kommunikasjonsverktøy mellom
ansatte i avdelingen og viktig for 

pasientsikkerheten, lesetilgangen er ikke
hovedfokus”. 

(Sitat fra en informant)



Mental status
Midlertidig forvirring

– Skrive observasjoner
– Muntlig rapport



Kollegastøtte

Jevnlige diskusjoner ved arbeidsstasjonene 
om hvordan uttrykke seg på en god måte



Spørsmål fra pasienter om journal
Et fåtall hadde mottatt spørsmål om 

formuleringer/forkortelser i EPJ, som andre 
hadde skrivet.

Mottatt klager med ønske om å endre/slette 
deler av notater.



Mest positive

«Patient empowerment/egenmestring- styrke 
pasientens mulighet å følge med på egen 

tilstand»



Mest negative
Fullt navn vises i loggen- ikke alle visste det.
Enkelt å ta kontakt Facebook, telefonkatalog 

og nettjenester
Svært få var blitt kontaktet direkte



Oppsummering
Lesetilgangen har begrenset påvirkning på 

arbeidsrutiner og dokumentasjonspraksis

Muntlig rapport opplevdes som enda viktigere 
en før lesetilgangen ble innført



Publikasjon 
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informatics 250:14-18, 2018.



Spørsmål?


	Pasientens lesetilgang til egen journal: �Hvordan påvirker det sykepleiernes dokumentasjonspraksis?�
	UNN 2009
	UNN 2017
	Hvordan påvirkes sykepleiedokumentasjonen?
	Intervjuer
	Spørsmål
	Resultater
	Rutiner ved rapport i vaktskiftet
	Hvem leser sykepleiedokumentasjonen?
	Lesetilgangen for pasienter
	Språkformuleringer
	Hvem er det vi dokumenterer for?            
	Mental status
	Kollegastøtte
	Spørsmål fra pasienter om journal
	Mest positive
	Mest negative
	Oppsummering
	Publikasjon 
	Spørsmål?

