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Kvalitetsrevisjon av pasientdokumentasjon i akuttmottak. 
Sammendrag:  
 
Formål: 1) Hensikten er å benytte audit som metode for å vurdere 
pasientdokumentasjonen ved mottak av hardt skadde pasienter, for å undersøke om den 
er i tråd med anbefalinger fra kunnskapsbaserte retningslinjer og nasjonale standarder 
for traumebehandling. 2) Å beskrive metodologiske aspekter knyttet til utviklingen av 
audit instrumentet som ble brukt i kvalitetsrevisjonen.  
 
Litteraturgjennomgang: Studien bygger på litteratur om dokumentasjon og 
kvalitetsrevisjon (audit), nasjonal standard og retningslinjer for pasientdokumentasjon i 
akuttmottak. 
 
Metode: Et audit instrument ble utviklet for å undersøke hvorvidt dokumentasjonen i 
akuttmottak oppfylte spesifikke kriterier. Kriteriene ble hentet fra litteratur, 
kunnskapsbaserte retningslinjer og nasjonale standarder for traumebehandling og ble 
deretter operasjonalisert inn i kategorier og variabler. Tre fagpersoner vurderte ”face 
validity” og innholdsvaliditeten av kategoriene og variablene. 10% av journalene ble 
evaluert av to sykepleiere og reliabilitetskoeffisienten kalkulert. Til slutt ble det utført 
en audit av 146 retrospektive traumejournaler ved hjelp av det utviklede 
auditinstrumentet. Deskriptiv statistikk med frekvensanalyse, krysstabeller og 
khikvadrattest ble utført for å beskrive resultatene.  
Artikkelen presenterer funn fra undersøkelsen og refleksjonsoppgaven beskriver 
utviklingen og evalueringen av auditinstrumentet. 
 
Resultater: Oppgaven resulterte i et auditinstrument med 29 variabler inndelt i tre 
dimensjoner; logistikk, pasientdokumentasjon, og pasientstatus. Inter-rater relabiliteten 
varierte fra 0,36-1,0, med et gjennomsnitt på 0,89. Kvalitetsrevisjonen viser at 
kategorien ”logistikk” var best utfylt: 88%. Dårligst utfylt var kategorien 
”pasientdokumentasjon”, hvor bare 67 % av variablene var dokumentert i henhold til 
kriteriene. Dokumentasjonen var mer fullstendig ved antatt ustabil kritisk skadet pasient 
under ”stort team” enn ved ”lite team”. 
 
Konklusjon: Auditinstrumentet viser seg å være et gyldig og pålitelig måleinstrument 
for å evaluere pasient dokumentasjonen ved akuttmottak. Auditundersøkelsen viser 
diskrepans mellom praksis og retningslinjer og standard for pasientdokumentasjon, og 
kan legitimere behov for at kvalitetsforbedringsstrategier iverksettes. Slike strategier 
bør innebære tilbakemelding til praksis og undervisning om viktigheten av 
dokumentasjon.   
 
Nøkkelord: audit, instrumentutvikling, pasientdokumentasjon, pasientjournal, 
akuttmottak 



	

 
  



 
UNIVERSITETET I OSLO 
DET MEDISINSKE 
FAKULTETET 
Institutt for helse og samfunn 
Avdeling for sykepleievitenskap 
Boks 1130 Blindern, 0318 Oslo 

 

  

Name:  
Vibeke Renée Berg     

Date:  
10.05.17 

Title: 
Audit of patient documentation in the emergency department. 
Abstract:  
 
Objective: 1) To use audit as a method to assess the patient documentation in the 
emergency room, and assess compliance with the recommendations from evidence-based 
guidelines and national standards for trauma care. 2) To describe the methodological 
aspect related to the development of the audit instrument. 
 
Literature review: The study is anchored in literature, guidelines and standard concerning 
documentation, and in the audit tradition. 
 
Method: An audit instrument was developed to explore degree by which specific criteria 
for patient documentation were met. The criteria were derived from evidence-based 
guidelines and national standards for trauma care and the operationalised into categories 
and items. Three experts assessed content and face validity of the categories and items. 10 
% of the records were reviewed by two nurses and the reliability coefficient was 
calculated. A retrospective audit of 146 trauma records was then performed using the 
instrument developed. Descriptive statistics with frequency analysis, cross tables and chi-
squared test were performed to describe the results. 
The article presentes findings from the survey. The essay describes the development and 
evaluation of the audit instrument. 
 
Results: The outcomes of the study is an audit instrument with 29 items organized into 
three dimensions; “logistics”, “patient data” and “patient status”. Inter-rater reliability 
ranged from 0,36-1,0, average of 0,89. The category “logistic” had the highest compliance 
score: 88%. The category “patient data” had the lowest score: 67 % of the items were 
documented according to the criteria and standard. However the documentation was more 
complete when the patient was presumed critically injured during “large team”. 
 
Conclusion: The audit instrument proved to be a valid and reliable audit instrument for 
evaluating the patient documentation in the emergency room. The audit shows discrepancy 
between practice and guidelines and standard for patient documentation and support the 
need for quality improvement strategies to be implemented. Such strategies should include 
feedback of results and education. 
 
Key words: audit, instrument development, patient documentation, patient record, 
emergency room 



	

  



 
 

 

 

 

DEL 1:ARTIKKEL 

Dokumentasjon av helsehjelp til skadde pasienter.  

Audit av pasientdokumentasjonen i akuttmottak. 

 

 

 

 

DEL 2: REFLEKSJONSOPPGAVE 
Utviklingen av et audit-instrument for traumejournalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

©: Forfatter 

UiO 2017 

http://www.duo.uio.no 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

Forfatter: Vibeke Renée Berg 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

INNHOLD DEL 1 OG 2 
 
DEL 1: ARTIKKEL 
Sammendrag .......................................................................................................................... 1 

Introduksjon og hensikt ......................................................................................................... 1 

Metode og materiale .............................................................................................................. 2 

Kriterium og standard ........................................................................................................ 4 

Dataanalyse ........................................................................................................................ 5 

Etiske vurderinger .............................................................................................................. 6 

Resultater ............................................................................................................................... 6 

Logistikkdata ..................................................................................................................... 8 

Pasientdata ......................................................................................................................... 8 

Pasientstatus ....................................................................................................................... 8 

Dokumentasjon ved kritisk skadet pasient ........................................................................ 8 

Dokumentasjon ved stort og lite team ............................................................................... 9 

Resultater fra inter-rater reliabilitetstest .......................................................................... 10 

Diskusjon ............................................................................................................................. 11 

Styrker og svakheter ........................................................................................................ 13 

Veien videre ..................................................................................................................... 13 

Konklusjon ........................................................................................................................... 14 

Vedlegg ................................................................................................................................ 18 

1) 	Forfatterveiledning 
2) Meldeskjema til personvernombudet 
3) Mailkorrespondanse med personvernombudet 
4) Godkjenning fra avdelingsleder 
5) Traumejournalen 
6) Auditinstrumentet 
 

Tabeller og figurer 

Tabell 1 side 4 Oversikt over variabler og kategorier 
Tabell 2 side 7 Prosent dokumentert 
Tabell 3 side 9 Signifikante forskjeller i stort og lite team 
Tabell 4 side 10 Resultater fra reliabilitetstest 

	

	



	 ii	

 

DEL 2: REFLEKSJONSOPPGAVE 
 

1 Innledning ............................................................................................................................ 1 

1.1 Fokus for refleksjonsoppgaven ..................................................................................... 2 

1.2 Oversikt over kapitlene ................................................................................................. 3 

2 Forbedringsområde: dokumentasjon av helsehjelp ............................................................. 4 

2.1 Kvalitet i helsehjelpen og pasientdokumentasjon ......................................................... 4 

2.2 Pasientdokumentasjon og dokumentasjonsplikt ........................................................... 5 

2.3 Dokumentasjon i akuttsituasjoner ................................................................................. 6 

3 Metode ................................................................................................................................. 9 

3.1 Kvalitetsrevisjon; audit ................................................................................................. 9 

3.1.1 Audit brukt i denne oppgaven ................................................................................ 9 

3.2 Instrumentutviklingsprosessen ................................................................................... 10 

4 Instrumentutvikling ........................................................................................................... 12 

4.1 Kjennetegn ved variablene ......................................................................................... 13 

4.1.1 Logistikk ............................................................................................................... 13 

4.1.2 Pasientdata ............................................................................................................ 14 

4.1.3 Pasientstatus ......................................................................................................... 15 

4.2 Validitet og reliabilitet ................................................................................................ 16 

4.3 Instrumentet ................................................................................................................ 19 

5 Diskusjon ........................................................................................................................... 21 

5.1 Validering ................................................................................................................... 22 

5.2 Styrker og svakheter ved instrumentet ....................................................................... 23 

6 Konklusjon ........................................................................................................................ 25 

 

Tabeller 

Tabell 1 side 13 Logistikkvariabler 
Tabell 2 side 14 Pasientdatavariabler 
Tabell 3 side 16 Pasientstatusvariabler 
Tabell 4 side 18 Resultater fra reliabilitetstest 
Tabell 5 Side 19 Auditinstrument 

	





	

 

 

 

 

 

Del 1 ARTIKKEL 

 
Dokumentasjon av helsehjelp til skadde 

pasienter. En audit av 

pasientdokumentasjonen i akuttmottak. 

	  





	

Dokumentasjon av helsehjelp til skadde pasienter. En audit av 

pasientdokumentasjonen i akuttmottak. (tittel) 

 

Manuskript klargjort for innsending til: Sykepleien Forskning. 

 

Forfatter: Vibeke Renée Berg1,2 

 

1 Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet 

Universitetet i Oslo. 

 

2 Avdeling for anestesisykepleie, Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus. 

 

Navn, adresse og e-post til forfatter: Vibeke Renée Berg, Kirkeveien 166,  0450 Oslo, 

v.r.berg@studmed.uio.no, tlf 91 89 45 11. 

 

 

 

 

Antall tegn: 20902 

Antall ord: 2899 

Antall figurer: 1 (bilde) 

Antall tabell: 4



	

Sammendrag 
Bakgrunn: Pasientdokumentasjonen spiller en viktig rolle i samhandling og kontinuitet i 

pasientbehandlingen. Flere internasjonale studier har vist at dokumentasjonen i 

akuttmottak er mangelfull. Man vet lite om kvaliteten på pasientdokumentasjonen ved 

akuttmottak i Norge. 

 

Hensikt: Kvalitetsrevisjon eller audit av pasientdokumentasjonen i traumejournalen, for å 

vurdere om den er i tråd med anbefalinger fra retningslinjer og nasjonale standarder.  

 

Metode: Det ble utført en audit av 146 retrospektive traumejournaler ved hjelp av 

egenutviklet auditinstrumentet. Enkel deskriptiv statistikk med frekvensanalyse, 

krysstabeller og kjikvadrattest ble utført for å beskrive resultatene. Instrumentet ble 

validitets-og reliabilitets testet med tilfredsstillende resultater. 

 

Resultat: Kvalitetsrevisjonen viser at kategorien ”logistikk” var best utfylt med 88%. 

Dårligst utfylt var kategorien ”pasientdata”, hvor bare 67 % av variablene var dokumentert 

i henhold til standard. Dokumentasjonen var mest komplett ved antatt ustabil kritisk skadet 

pasient under variabelen “stort team”. 

 

Konklusjon: Kvalitetsrevisjonen viser diskrepans mellom dokumentasjonspraksisen og 

retningslinjer og standard for pasientdokumentasjon, og kan legitimere behov for at 

kvalitetsforbedringsstrategier iverksettes. Slike strategier bør innebære tilbakemelding til 

praksis og undervisning om viktigheten av dokumentasjon. Man må imidlertid se 

resultatene i lys av faglig forsvarlighet og bruk av skjønn.  

 

Nøkkelord: audit, kvalitetsrevisjon, pasientdokumentasjon, akuttmottak,  
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Introduksjon og hensikt 
Kvalitetsforbedring har de siste årene vært i fokus, både nasjonalt og internasjonalt (1, 2). 

Kontinuerlig evaluering og systematisk kvalitetsarbeid er viktig for å kunne opprettholde 

og forbedre kvaliteten på helsetjenestene (1). Pasientdokumentasjonen spiller en viktig 

rolle i samhandling og kontinuitet og muligheter for kvalitetsvurderinger i 

pasientbehandlingen (3). Dette forutsetter god kvalitet på dokumentasjonen (4). Flere 

studier har vist at dokumentasjonen av vitale data i akuttmottak er mangelfull (5-8). 

Mangelfull dokumentasjon av vitale data i akuttmottak kan føre til at endringer i 

pasientens tilstand ikke oppdages (5, 7, 9). En studie har også vist en sammenheng mellom 

pasientdokumentasjon og hjertetans (10). Man vet imidlertid lite om kvaliteten på 

pasientdokumentasjonen i akuttmottak i Norge.  

 

En måte å evaluere dokumentasjon på er audit eller kvalitetsrevisjon. Audit innebærer 

evaluering av praksis opp mot skriftlige standarder (11). Hensikten med denne studien er å 

benytte audit som metode for å kartlegge om pasientdokumentasjonen i traumejournalen er 

i tråd med anbefalinger fra retningslinjer og standarder.  

 

Følgende forskningsspørsmål ble formulert: 

 

1. I hvilken grad er dokumentasjonen i traumejournalen i tråd med gjeldende 

retningslinjer og standard? 

2. Hvordan påvirkes pasientdokumentasjonen av pasientens skadegrad og behandling? 

	  



	
	

2	

Metode og materiale 
Audit er en strategi for å sammenligne praksis opp mot allerede bestemte kriterier og 

standarder for hva som er god kvalitet på tjenesten (12). Audit er derfor hensiktsmessig for 

å etablere empirisk grunnlag når man ønsker å forbedre kvaliteten på en del av praksis i 

helsetjeneste, for eksempel dokumentasjon av helsehjelp. Derfor ble det gjennomført en 

retrospektiv audit av 146 traumejournaler over en hel, vanlig måned ved et norsk 

universitetssykehus. Én traumejournal ble ekskludert på grunn av pågående gjenoppliving 

ved ankomst. Grunnen til eksklusjon var at ingen vitale parameter (pasientdata) var utfylt 

siden pasienten var klinisk død.  

Traumejournalen er et dokument som er sammensatt av a) avkrysningsfelt, b) felt for 

kontinuerlig oversikt over vitale data og c) en skriftlig vurdering av pasienten ved 

skadetidspunkt og ankomst (se bilde 1 og vedlegg 5 større format). 

 

Bilde 1.Traumejournalen. 

 
 

Traumejournalen er et tverrfaglig dokument som benyttes av både anestesisykepleiere og 

anestesileger. 
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Alvorlig skadde pasienter er særlig utsatt for feilbehandling som skyldes 

kommunikasjonssvikt mellom helsearbeiderne (13). Sykehusene er pålagt å organisere alle 

ressurser som behandler den skadde pasienten, slik at det tilstrebes sømløs overlapping og 

informasjonsflyt, gjerne kalt traumesystem (14). Denne studien er utført på et større 

universitetssykehus med traumesystem som benytter et traumesystem med gradert 

traumealarm som aktiverer stort eller lite traumeteam. Ved påvirket fysiologi eller 

åpenbart stor skade, tilkalles fullt traumeteam (stort team). Ved hendelser hvor pasienten 

er fysiologisk stabil pasient, tilkalles et begrenset team (lite team). Stort team består av 14 

medlemmer med forskjellig ansvarsområde, deriblant to anestesisykepleiere. Ved lite team 

møter et begrenset antall personell og kun én anestesisykepleier. På grunn av smerte eller 

skademekanisme kan noen pasienter bli overtrykksventilert via en endotrackealtube. 

Skaden kan også være så omfattende at det kreves umiddelbare blodtransfusjoner. Dette 

innebærer en større arbeidsbelastning for anestesisykepleieren og anestesilegen. 

Hovedansvarlig for pasientdokumentasjonen er anestesisykepleieren. Anestesilegen er 

medansvarlig og skal godkjenne dokumentasjonen før levering av pasienten til 

overvåkningsavdeling.  

Det dokumenteres fortløpende, og ofte retrospektivt. Dette er nødvendig i akuttsituasjoner 

(15). Journalen spiller en viktig rolle under den akutte behandlingen av pasienten, og i 

overleveringen av pasienten til neste avdeling. Forskning viser at overleveringssituasjoner 

er sårbare og det er en fare for at viktig informasjon går tapt (13, 16). Særlig gjelder dette 

kritisk skadde og ustabile pasienter (13). Dokumentasjonsplikten underbygges av hensynet 

til kontinuitet og kvalitet i helsehjelpen (15). Dokumentasjon i traumejournalen er også 

viktig for å oppfylle de juridiske kravene (17, 18). Fra et faglig ståsted kan 

dokumentasjonen ha betydning for helsepersonells valg av behandling samt vurdering og 

tiltak i oppfølgingen av pasienten (15). Journalføringen kan også bidra med å utvikle 

kunnskap og erfaring om behandling eller prosedyrer som ble utført (15). For eksempel om 

pasienten er vanskelig å intubere blir dette dokumentert i traumejournalen og er ikke bare 

en viktig informasjon i det videre sykehusoppholdet, men også for fremtidige 

sykehusbesøk. Dette er et godt eksempel på hvordan dokumentert helsehjelp kan bidra til å 

forebygge uønskede hendelser (15).  

 

	  



	
	

4	

Kriterium og standard 
På grunn av at kriteriene består av både avkrysning og fritekst, noe som innebærer bruk av 

skjønn for den som vurderer, var det også hensiktsmessig å utvikle et auditinstrument. 

Etter grundige søk ble det ikke funnet et egnet instrument for å vurdere traumejournalen. 

Derfor ble et auditinstrument utviklet for denne studien av forsker selv (vedlegg 6). 

Utvikling og validering av auditinstrumentet er beskrevet i refleksjonsoppgaven. 

I en audit blir kriterier brukt for å beskrive kvaliteten i helsetjenesten. Kriteriene viser det 

ideelle mål for kvalitet og skal baseres på forskningsbasert kunnskap (12). Ifølge Øvretveit 

(11) må både det som skal vurderes og det det skal evalueres opp mot, være klart definert. 

Det ble gjennom en grundig gjennomgang av litteratur og retningslinjer valgt ut 29 

kriterier eller variabler (tabell 1). 

 

Tabell 1.  

Oversikt over variabler og kategorier. 

Logistikkvariabler Pasientdatavariabler Pasientstatusvariabler 

Skadetidspunkt Anestesikode Mechanism 

Start klokkeslett Nakkekrage Injury 

Slutt klokkeslett Blodtrykk Sign 

Anestesipersonell Hyppighet av blodtrykk Treatment 

Teamleder Puls A-luftvei 

 Temperatur B-ventilasjon 

 Pupillestørrelse C-sirkulasjon 

 Respirasjonsfrekvens D-nevrologi/bevisthet 

 Saturasjon E-oversikt over pasienten 

 Oksygen behandling Ankomststatus 

 Traumeskår Væskeoversikt 

 Glasgow Coma Scale  
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Kriteriene ble delt inn i tre grupper:  

1. logistikkdata, som inneholder blant annet klokkeslett og personell,  

2. pasientdata, som omhandler pasientens vitale data 

3. pasientstatus, som inneholder pasientens status på skadested, primærundersøkelse 

av pasienten ved ankomst, pasientens væskeoversikt og ankomststatus på 

overvåkningsavdelingen. 

 

Kriteriene er forankret i Standard for anestesi i Norge (19) og Traumemanualen (20). 

Lokale retningslinjer for opplæring i traumesykepleie ble også benyttet. Kriteriene ble 

videre kvalitetsjekket gjennom en test av innholds og ”face” validitet, det vil si at tre 

personer med kjennskap til spesialiteten bekreftet kriterienes gyldighet og kliniske 

betydning (21). 

 

Som del av kvalitetsrevisjonen ønsket jeg i denne studien også å undersøke om 

pasientdokumentasjonen ble påvirket av pasientens skadegrad og behandling. Derfor er 

disse tre kriteriene undersøkt i studien: 1) om pasienten var intubert eller ikke, 2) om 

pasienten fikk blodprodukter eller ikke, og 3) om det var tilkalt til stort eller lite team. 

Kriteriet ”intubert” er tatt med fordi arbeidsmengden øker ved en intubasjon og ved en 

intubert pasient. Variabelen ”blodprodukter gitt” innebærer mer arbeid, og det er behov for 

en ekstra sykepleier for dobbeltkontroll. Disse tre kriteriene ble sammenlignet mot 

variablene i instrumentet, og selv om kriteriene ikke er inkludert i det endelige 

instrumentet er de med i analysen for å få et helhetsbilde av dokumentasjonen.  

 

Dataanalyse 
Alle data fra auditinstrumentet ble plottet inn i Microsoft excel, overført og analysert i 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versjon 22. Enkel deskriptiv statistikk 

med frekvensanalyse (univariat) og krysstabeller (bivariat) ble utført for å beskrive 

resultatene. Kjikvadrattest ble gjennomført for å undersøke om det er systematiske 

forskjeller i dokumentasjon om pasienten var intubert, fikk blodprodukter eller om det var 

innkalt til stort eller lite team. Signifikantnivået ble satt til fem prosent. Det ble 

gjennomført en inter-rater reliabilitets test av 10 % av traumejournalene for å måle graden 

av samsvar mellom to anestesisykepleiere, ved bruk av auditinstrumentet på 

traumejournalene (21). Resultater er presentert i tabell 3. 
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Etiske vurderinger 
Studien ble meldt inn til personvernombudet for forskning ved sykehuset (se vedlegg 2 og 

3). Personvernombudet vurderte det slik at det var tilstrekkelig med godkjenning fra 

avdelingsleder. Studien ble godkjent av avdelingsleder ved den aktuelle avdelingen (se 

vedlegg 4). Alle data ble avidentifisert og er behandlet slik at ingen data kunne identifisere 

pasientene.  

Resultater  
I dette kapittelet presenteres resultatene fra målingen av pasientdokumentasjonen ved bruk 

av det utviklede auditinstrumentet. Resultatene fra frekvensanalysen er presentert i tabell 

2. Hovedresultatene fra hver av de tre kategoriene er presentert i tekst. Resultatene fra 

khikvadrattesten av de to variablene ”intubert” og ”blodprodukter gitt” og de øvrige 

variablene i instrumentet er presentert i tekst. Resultatene fra kjikvadrattesten av stort og 

lite team er presentert i tabell 3. Kun de signifikante forskjellene er tatt med.  
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Tabell 2.  

Prosent dokumentert. 

Kriterium  % n=146 

Skadetidspunkt 73,5 

Start klokkeslett 100 

Slutt klokkeslett 88,4 

Anestesipersonell 95,2 

Teamleder 83 

Anestesikode 89,1 

Nakkkrage 89,8 

Blodtrykk 89,1 

Hyppighet av målt 

blodtrykk 

53,1 

Puls 92,5 

Temperatur 80,3 

Pupillestørrelse 40,1 

Respirasjonsfrekvens 44,9 

Saturasjon 95,2 

O2 51 

Traumeskår 81,6 

GlagowComaScale 83 

Mechanism 98,6 

Injury 76,9 

Signs 70,7 

Treatment 34 

A-luftvei 98 

B-ventilasjon 91,8 

C-sirkulasjon 93,2 

D-nevrologi/bev. 75,5 

E-oversikt over pas. 53,1 

Ankomststatus 35,4 

Væskeoversikt 79 
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Logistikkdata 
Her presenteres hovedresultatene fra kategorien logistikk. Kriteriene består i hovedsak av 

variabler med avkrysning. Klokkeslett for ankomst av pasienten var dokumentert i alle 

traumejournalene (n=146). Dokumentasjon av to eller flere anestesipersonell var 

dokumentert i 95,2% av traumejournalene. I gjennomsnitt var kategorien logistikk 

dokumentert 88,4% i henhold til standard. 

 

Pasientdata 
Dette er resultatene fra kategorien pasientdata. Kategorien består i hovedsak av variabler 

som omhandler pasientens vitale data.  

Pasientens saturasjon i løpet av de første ti minuttene var dokumentert i 95,2% av 

traumejournalene. I litt over halvparten av traumejournalene, 53,1%, var 

blodtrykkfrekvensen dokumentert i henhold til standard som er hvert 10. minutt. 

Gjennomsnittlig dokumentasjon av pasientdata, i henhold til standard, var 67,7%. 

 

Pasientstatus 
Her presenteres resultatene fra kategorien pasientstatus. Kategorien består i hovedsak av 

fritekst felt og omhandler pasientens tilstand på skadested og ved ankomst akuttmottak. 

Dokumentasjon om hendelsen, altså hva som har skjedd, var dokumentert i nesten alle 

traumejournalene (98,6%). Vurdering og dokumentasjon av primærundersøkelsen av 

pasienten var over 90% dokumentert under punktene luftveier (A), respirasjon (B) og 

sirkulasjon (C). Gjennomsnittlig utfylt dokumentasjon i denne delen var 73%.  

 

Dokumentasjon ved kritisk skadet pasient 
Her presenteres resultatene fra kjikvadrattesten som sammenlignet de tre overnevnte 

variablene mot alle variablene i instrumentet, for å se hvordan kritisk skadet pasient 

påvirket dokumentasjonen.  

Ved ikke-intubert pasient var pulsen dokumentert oftere enn om pasienten var intubert (p 

verdi 0.001). Det samme gjaldt når pasient fikk blodprodukter. I nesten alle journalene 

hvor pasienten ikke fikk blodprodukter var pulsen dokumentert (94,8%), mot 69,2 % i 

journalene hvor pasientene fikk blodprodukter (p verdi 0,002). Det var også signifikante 

forskjeller i dokumentert respirasjon (B) under primærundersøkelsen og i beskrivelse av 
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hendelsen (Mechanism) og om pasienten fikk blodprodukter eller ikke. Når pasienten fikk 

blodprodukter var dette sjeldnere dokumentert (p verdi <0,05). Jeg fant imidlertid at 

respirasjonsfrekvensen oftere var dokumentert om pasienten var intubert (84,4%), ikke 

intubert (33,9%). Forskjellen var statistisk signifikant med p verdi 0,001. 

 

Dokumentasjon ved stort og lite team 
Resultatene fra khikvadrattesten mellom stort eller lite team sammenlignet med alle 

variablene i instrumentet er presentert i tabell 3. Det var totalt 56 store team og 82 lite 

team. 8 var ukjent teamsammensetning.  

 

Tabell 3. 

Signifikante forskjeller stort og lite team.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentert oftere ved stort team P-verdi 

Dokumentert hyppighet av  blodtrykk  0,04 

Dokumentert temperatur 0,017 

Pupillestørrelse 0,042 

Respirasjonsfrekvens 0,012 

To eller flere perifere venekanyler  0,013 
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Resultater fra inter-rater reliabilitetstest 
Her presenteres resultatene fra inter-rater testen utført av to fagpersoner for å teste 

auditinstrumentets reliabilitet. 

 

Tabell 4. 

Resultater fra Inter-rater reliabilitetstest 

Kriterier  Kappa verdi 
Skadetidspunkt 1 
Start klokkeslett 1 
Slutt klokkelslett 1 
Anestesipersonell 1 
Teamleder 1 
Anestesikode 1 
Nakkekrage 1 
Første blodtrykk 1 
Hyppighet av målt blodtrykk 0,87 
Puls 0,63 
Temperatur 1 
Pupillestørrelse 1 
Respirasjonsfrekvens 1 
Saturasjon 1 
Oksygen tilført 1 
Perifere venekanyler 1 
Traumeskår 0,86 
Glasgow Coma Scale 0,86 
Mechanism 1 
Injury 0,58 
Signs 0,84 
Treatment 1 
A-luftvei 1 
B-ventilasjon 0,65 
C-sirkulasjon 1 
D-nevrologi og bevissthet 0,84 
E-oversikt over pas. 1 
Ankomststatus 0,71 
Væskeoversikt 0,38 
Vektet kappa verdier:  
0,81-1,0 utmerket samsvar,   
0,41-0,60 moderat samsvar,  
0,21-0,40 tvilsomt samsvar,   
<0,20 dårlig samsvar.  
Kilde: Utviklet av Landis og Koch (22) modifisert av Altmann (23). 
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Diskusjon 
Resultatene fra denne auditstudien viser at pasientdokumentasjonen i akuttmottaket 

varierer. Pasientens vitale data var bare dokumentert i to tredjedeler av journalene. 

Traumejournalene var bedre dokumentert ved hardt skadet pasient ved innkalling av stort 

team. 

 

Logistikk kriteriene var best utfylt av de tre kategoriene. Årsaken kan være at kriteriene er 

enkle å fylle ut siden de består av avkrysning, klokkeslett, koder og signaturkoder. 

Ehrenberg, Ehnfors og Smedby (31) sier at slike formelle data, som logistikk kriteriene, 

kan gi et falskt bilde av kvaliteten på pasientdokumentasjonen siden data ofte er 

overfladiske.  

 

Størst avvik mellom dokumentasjon og standard ble funnet i kategorien ”pasientdata”. 

Andre studier har vist lignende resultat når det gjelder dokumentasjon av vitale data i 

akuttmottak (6-9). Kartleggingen viste også at det var stor variasjon i dokumentasjonen av 

de vitale data. Første blodtrykk var dokumentert i 89 % av traumejournaler, som er nesten 

helt i samsvar med standard. Hyppighet av dokumentert blodtrykk ble imidlertid bare 

dokumentert i litt over halvparten av journalene. En britisk studie beskriver tilsvarende 

funn når det gjelder dokumentasjon av blodtrykk og puls og gjentatte målinger og 

dokumentasjon av blodtrykk (7). De beskriver også signifikante sammenhenger mellom 

manglende dokumentasjon og mindre skadet pasient (7). Gravel, Opatrny og Gouin (8) 

fant manglende dokumentasjon av blodtrykk, respirasjonsfrekvens og saturasjon i under 

halvparten av journalene ved et pediatrisk akuttmottak. En annen studie undersøker årsaker 

som påvirker frekvens og dokumentasjon av vitale tegn i akuttmottak (25). De fant at en 

høyere skadegrad hos pasienten var hovedårsaken til hyppigere måling og dokumentasjon 

av vitale tegn. Disse funnene stemmer overens med denne studien, hvor vitale data som 

respirasjons,- og blodtrykkfrekvens, pupillestørrelse og temperatur ble dokumentert 

hyppigere når pasienten var kritisk skadet (stort team). Det er vanskelig å vite om årsaken 

til at disse data er bedre dokumentert er at det er to anestesisykepleiere tilstede, eller om 

pasientens tilstand bidrar til at sykepleieren vurderer hyppigere måling og dokumenterer 

heretter. Det er mange og sammensatte årsaker til at anestesisykepleierne ikke 

dokumenterer i henhold til retningslinjer og standard i akuttmottaket. Multitasking kan 

være en årsak (24). At sykepleierne dokumenterer retrospektivt i akuttsituasjoner og 
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”glemmer” å dokumentere, kan være en annen (15). I rapporten ”Bak lukkede dører” (26) 

beskrives utsagn fra anestesisykepleierne slik: ”Det er mye vi observerer, men som vi ikke 

skriver ned…klinisk tegn for eksempel.” Rapporten har undersøkt hvordan 

anestesisykepleieren dokumenterer observasjoner, vurderinger og handlinger i møte med 

operasjonspasienten. Børmark (2002) referert til i Moen et al. (15) hevder at også 

organisatoriske forhold som lokale tradisjoner og kultur påvirker dokumentasjon av 

helsehjelp. Barrierer mot å benytte forsknings og kunnskapsbaserte retningslinjer kan være 

en annen årsak. Det kan derfor være nyttig å kartlegge de lokale og kulturelle barrierene i 

organisasjonen hvor forbedringen skal utføres (12).  

 

Manglende dokumentasjon ble også funnet under kategorien ”pasientstatus”, hvor ”E-

oversikt over pasienten”, var dokumentert i omkring halvparten av journalene, mens ”T-

treatment” (behandling før ankomst akuttmottaket) bare var utfylt i en tredjedel av 

journalene. Kanskje kan overlapp av pasientdokumentasjon føre til denne manglende 

dokumentasjonen? Børmark (27) fant i sin doktoravhandling et betydelig 

informasjonsoverlapp mellom sykepleiere og leger i pasientdokumentasjonen. 

Det er i stor grad overlapp av pasientdokumentasjon i akuttmottaket. Prehospitalt 

personale fører sitt hendelsesnotat etter MIST (Machanism, injury, science, treatment) 

formatet. MIST dokumenteres også i traumejournalen. Teamledere fører sin 

dokumentasjon; traumejournal kirurgi, hvor dette også noteres. Det samme gjelder for 

ankomststatus som føres av både teamleder og anestesisykepleier. Kanskje kan dette føre 

til at sykepleierne unnlater å dokumentere de overnevnte siden informasjonen allerede er 

dokumentert? Uformelle samtaler med praksis bekrefter dette. 

 

Når det gjelder frekvens av måling av de vitale data i akuttmottaket fins det ingen klare 

retningslinjer. Ifølge Norsk standard for anestesi (19) skal det dokumenteres 

vitalparametre minst hvert 5.-10 minutt, under utføring av anestesiologisk arbeid. Ved 

tilkalling av lite team kan pasienten være lett skadet og det er ikke behov for å gi 

medikamenter. Da kan det kanskje ikke regnes som anestesiologisk arbeid? Alvsvåg (28) 

beskriver bruk av skjønn som den beste måten å handle på når det fins flere 

handlingsalternativer. Skjønnet benyttes i situasjoner hvor retningslinjer for handling er 

uklare eller mangler. Resultatene fra denne studien viser manglende dokumentasjon av 
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vitale parameterne ved kriteriet ”lite team”. Det utvises derimot ofte skjønn i slike 

situasjoner, og det kan allikevel være faglig forsvarlig å ikke måle blodtrykket igjen.  

Helsepersonelloven (1999) pålegger helsepersonell å utøve sin praksis faglig forsvarlig. 

Avvik fra standard skal begrunnes og dokumenteres i hvert enkelt tilfelle (19). Det stilles 

imidlertid større krav til forsvarlighetskravet hvor det er tid til overveielser enn i en 

situasjon der det må handles umiddelbart (29). De fleste studiene som vurderer 

pasientdokumentasjon fokuserer også mer på dokumentasjonen i seg selv og ser i mindre 

grad om dokumentasjonen reflekterer den aktuelle pasients behov og faktisk helsehjelp gitt 

(15).Det er viktig å skille mellom det å utføre en kvalitetsrevisjon i det øyemed å vurdere 

dokumentasjonen og å utføre en kvalitetsrevisjon for å evaluere kvaliteten på pleien (30). 

Men dette er heller ikke fokus i studien.  

 

Styrker og svakheter 
Vanligvis blir en audit gjennomført ved at en gruppe fordeler ansvaret og oppgavene 

mellom seg (12). Dette var ikke mulig i denne studien og det meste av arbeidet er utført av 

én person, dette kan føre til en viss grad av subjektivitet. 10% av materialet ble imidlertid 

gransket av en annen person, og funnene er sammenlignet med en reliabilitetstest. 

Resultatene viste godt samsvar. Alle data ble også gjennomgått tre ganger for å unngå 

tastefeil, den siste gangen sammen med fagsykepleier. 

Ved andre sykehus kan det være andre faggrupper enn anestesisykepleier som 

dokumenterer. Dette kan påvirke kvaliteten på dokumentasjonen og føre til andre 

resultater. Resultatene beskriver dokumentasjonspraksisen ved et norsk traumemottak, og 

man må være forsiktig med å generalisere resultatene.  

 

Veien videre 
Resultatene fra denne auditundersøkelsen gir grunnlag for å gjennomgå rutiner for 

dokumentasjon i akuttmottaket. Det kan være behov for mer enhetlig 

dokumentasjonspraksis eller standardiserte retningslinjer for dokumentasjon, og kanskje 

skal disse være forskjellige fra når pasienten er lett eller hardt skadet. Ved innføring av 

elektronisk journal i nær fremtid, bør man også diskutere mulighetene for en tverrfaglig 

journal som støtter informasjonsflyt mellom helsepersonell (27). Det kan også være nyttig 

å diskutere balansen i å følge standard og retningslinjer, bruk av skjønn og hva som er 
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faglig forsvarlig. En fullstendig auditprosess innebærer også å gi tilbakemelding til praksis 

samt å igangsette tiltak for å forbedre praksis. Et av tiltakene bør være en evaluering av 

dokumentasjonsvertøyet (traumejournalen). Tilbakemeldingene bør tydeliggjøre gapet 

mellom dokumentasjonspraksisen og anbefalte retningslinjer fra forskning slik at 

anestesisykepleieren motiveres til forbedring (12). Til slutt bør en ny kvalitetsrevisjon 

gjennomføres for å undersøke om kvalitetsforbedringer er oppnådd. 

 

Konklusjon 
Denne auditundersøkelsen viser diskrepans mellom praksis og standard og retningslinjer 

for pasientdokumentasjon i akuttmottaket. Funnene viser at det var stor variasjon i 

dokumentasjonen av de forskjellige variablene. Dette kan tyde på at det er mulig å følge 

retningslinjer men at man kan argumentere for faglig forsvarlighet i de tilfellene der 

dokumentasjonen har mangler. Studien sier ikke noe om hvorfor dokumentasjonen 

varierer, og det er usikkert om resultatene har overførbarhet til dokumentasjonspraksisen 

som foregår ved akuttmottak ved norske sykehus, men det gir et bilde av praksisen. 

Internasjonal forskning samsvarer imidlertid med resultatene fra denne studien, særlig 

dokumentasjon av vitale parametere som blodtrykk og puls. Kvalitetsforbedringsarbeidet 

utført i denne auditstudien har bidratt til å synligjøre dokumentasjonspraksisen i 

akuttmottaket samt å tydeliggjøre behov i journalføringen. Studien kan være et viktig 

bidrag til kvalitetsforbedringsarbeidet i sykepleierens journalføring i akuttmottaket. Den 

identifiserte diskrepansen mellom dokumentasjonspraksisen og anbefalinger tyder på 

behov for at kvalitetsforbedringsstrategier iverksettes. Slike strategier bør innebære 

tilbakemelding til praksis og undervisning om viktigheten av dokumentasjon. Man bør 

også identifisere årsaker til at anestesisykepleierne ikke dokumenterer i henhold til 

anbefalingene, slik at man kan tilpasse tiltakene. 
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INNHOLD I MANUSKRIPTET SOM SENDES INN: 
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artikler som vi publiserer under overskriften Skrivetips. Artiklene struktureres etter IMRAD-prinsippet.  
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Forfatteren/forfatterne fremstiller et norsk sammendrag. Sammendraget skal oppsummere det aller viktigste i 
artikkelmanuskriptet og struktures etter følgende overskrifter: 

• Bakgrunn 
• Hensikt 
• Metode 
• Resultat 
• Konklusjon 

Lengde: maksimalt ha 300 ord eller 1500 tegn inkludert mellomrom. Oppgi 3–5 nøkkelord som du enten kan 
velge fra listen, eller du kan legge til egne nøkkelord. Angi minst ett som viser anvendt forskningsdesign. 

Sykepleien Forskning sørger for oversetting av sammendraget til engelsk sammen med hele artikkelen. 

  

Tekstsider 

Generelle regler for vitenskapelig tekstproduksjon etterstreves og disposisjonen beror på artikkelmanuskriptets 
karakteristika. 

Overskriftene (mellomtitlene) i den fortløpende teksten skal være korte og tydelige og markeres med fet skrift.  
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Språket i artiklene bør ha en aktiv fremfor en passiv setningsoppbygging: 

Eksempel på aktiv setning: Sykepleieren delte ut medisiner. (Subjektet utfører handlingen – sykepleieren deler 
ut…) 

Eksempel på passiv setning: Medisinene blir utdelt av sykepleier. (Subjektet deler ikke ut – medisinene blir 
utdelt…) 

Du finner gode tips til skriving i det grønne feltet nederst på Sykepleien Forsknings hjemmeside, kalt 
Skrivetips.  

Se også redaktørens leder: Slik skriver du gode forskningsartikler 

  

Oppbygging av selve artikkelen 

Til artikkelmanuskripter som er basert på empiriske studier, anbefaler vi følgende struktur: 

Introduksjon til emnet/tematikken, som avsluttes med: «Hensikten med studien er å …». 

Hensikt med studien og problemstilling(er). 

Metodedel (forskningsdesign og metoder samt datainnsamlingsmetode, gjennomføring (inkludert hvilken 
tidsperiode og år data ble samlet inn), bearbeiding og analyse av data, godkjenning av REK evt. 
Personvernombudet og andre relevante instanser). Metodedelen skal være kortfattet og tilpasset Sykepleien 
Forsknings målgruppe. 

Resultater. Her beskrives resultatene som besvarer studiens problemstilling i en logisk rekkefølge og uten 
diskusjon. Resultater som fremstilles i tabeller, skal ikke gjentas i teksten. Hver tabell/figur skal ha en 
henvisning i teksten som viser til tabellen/figuren. Vi anbefaler at forfattere som bruker kvantitativ metode, får 
studien vurdert av statistiker før den sendes inn. 

Diskusjon (validitetsdiskusjon skal inkluderes i den generelle diskusjonen over studiens resultat). Studiens 
resultater drøftes i relasjon til problemstillingen og annen internasjonal relevant forskning. Studiens 
begrensinger/svakheter angir hvilke konsekvenser disse har for tolkning av funnene. 

Konklusjon. Implikasjoner for sykepleiepraksis, videre forskning og eventuelt teoriutvikling. Konklusjonen må 
fullt ut underbygges av funnene som er gjort. 

  

Figurer og tabeller 

Artikkelen kan ha til sammen maksimalt 5 figurer og tabeller (3 tabeller og 2 figurer). Disse kan lastes opp som 
en del av hoveddokumentet (på egne sider etter referansene) eller som egne dokumenter. Figurer og tabeller skal 
være selvforklarende og så enkle å forstå som mulig. 

Hver figur og tabell nummereres i den rekkefølgen som de forekommer i teksten. 

Figurene og tabellene skal ha en kort og informativ overskrift. Mer spesifikk informasjon skrives under 
figuren/tabellen.  

Figurer og tabeller bør tåle forminsking til ulike nettformater, som nettbrett og mobiltelefon. 
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Referanser 

Referanser angis etter Vancouver-systemet. Det vil si at referansene gis fortløpende nummer i parentes i teksten 
og føres fortløpende i litteraturhenvisningen. Antall referanser bør ikke overstige 30. 

Alle referanser som finnes på internett, skal ha oppgitt korrekt nettadresse samt nedlastingsdato. 
Tilleggsinformasjon, som “red.” og “utgave” skrives på norsk, ikke engelsk. 

Eksempler på korrekt føring av referanser: 

1. de Witt L, Ploeg J. Critical appraisal of rigour in interpretive phenomenological nursing research. J Adv 
Nurs 2006;55:215–29. 

2. Fraser DM, Cooper MA. Myles Textbook for Midwives. Churchill Livingstone, London. 2003. 

3.Dahl K, Heggdal K, Standal S. Sykepleiedokumentasjon. I: Kristoffersen NJ, Nortvedt F, Skaug E-A. (red). 
Grunnleggende Sykepleie. Gyldendal Akademisk, Oslo. 2005. 

4. Foucault M. Truth and power. I: Gordon C. (red). Power/Knowledge: Michel Foucault. Pantheon Books, 
New York.1980 (s 78 – 101). 

5. Sosialdepartementet. Ny forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 7/2003. 2003. 

6. Lovdata. Lov om helsepersonell. 2 juli 1999; nr. 4. [Helsepersonelloven]. Tilgjengelig fra: 
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-008.html. (Nedlastet 15.11.2007). 

7. Karterud D. Den etiske akten. Den caritative etikken når pasientens fordringer er av eksistensiell art. 
(Doktoravhandling). Åbo Akademis Förlag, Åbo. 2006. 

  

Innsending av manuskript 

Artikkelen lastes opp i Sykepleien Forsknings manuskripthåndteringssystem på følgende adresse: 

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning   

Forslag til habile fagfeller 

Artikkelforfatterne må oppgi forslag til minst to habile fagfeller. For å unngå tvil om habilitet kan ikke fagfeller 
arbeide ved samme institusjon som artikkelforfatter(ne). Fagfeller kan heller ikke ha profesjonelle eller 
personlige bånd til artikkelforfatter(ne) som kan innebære tvil om habilitet. 

Følgebrev til redaktør / cover letter 

I følgebrevet må forfatterne oppgi: 

• Hva artikkelen tilfører av ny kunnskap. Skriv kort, og bruk maksimalt ti linjer. 
• En redegjøring for hvorvidt resultatene er publisert tidligere, for eksempel som poster 

eller foredrag på en vitenskapelig konferanse. 

  

Vurderingsprosessen 
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Redaksjonen tilstreber rask behandlingstid for artikkelmanuskript som sendes til oss. I første omgang foretar 
redaktøren en vurdering om artikkelmanuskriptet refuseres, sendes tilbake til forfatter for revidering eller 
oversendes til fagfeller (referees/reviewers) for nærmere vurdering. Sykepleien Forskning bruker åpen 
fagfellevurdering hvor navn på både forfatter og fagfelle er kjent for hverandre. Ved å logge deg inn i 
manuskripthåndteringssystemet kan du følge med på hvor manuset ditt er i vurderingsprosessen. 

Artikkelmanuskripter som sendes redaksjonen, bedømmes først ut fra følgende kriterier: 

• Er tematikken i artikkelmanuskriptet relevant for helsepersonell? 
• Passer tematikken i artikkelmanuskriptet til tidsskriftets profil? 

Redaktøren og/eller redaksjonen kan forkaste artikkelmanuskriptet på dette tidspunktet. Artikkelmanuskript som 
antas å være aktuelle, sendes til fagfellevurdering. Alle artikkelmanuskripter som sendes redaksjonen, må følge 
denne veiledningen. Manuskripter som ikke følger forfatterveiledningen, blir returnert til forfatterne selv om 
innholdet er relevant for tidsskriftet. 

  

Innsending av revidert manuskript 

1. Etter fagfellevurdering blir artikkelen sendt tilbake til forfatter(e) med kommentarer fra både fagfeller og 
redaktør. 

2. Det må utarbeides et eget dokument som viser i detalj hvordan forfatterne har bearbeidet manuskriptet etter 
kommentarene fra fagfeller og redaktør, og dette lastes opp sammen med revidert manuskript i ScholarOne som 
Author's response. 

3. Alle endringer i revidert mansuskript skal markeres med rødt eller ved hjelp av funksjonen Spor endringer.  

4. Revidert manuskript og Author's response lastes opp i http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning, 
Følg lenken i svarbrevet fra redaktøren. 

  

Godkjenning av manuskript 

1. Forfatter får beskjed fra redaktøren når artikkelen er godkjent for publisering. 

2. Det er viktig å følge instrukser fra redaksjonen vedrørende språkvask av endelig manuskript. 

  

Oversetting til engelsk  

1. Fra høsten 2016 blir alle forskningsartikler i Sykepleien Forskning oversatt til engelsk av en profesjonell 
oversetter. I tillegg til selve artikkelen oversettes også tabeller/figurer og sammendrag. 

2. Forfatter(ne) vil få tilsendt engelsk versjon til gjennomlesning før publisering. 

  

Krav til medforfatterskap 

Når et artikkelmanuskript har flere forfattere, skal alle forfattere ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at 
vedkommende kan ta offentlig ansvar for gjeldende deler av innholdet. En eller flere forfattere må ta ansvar for 
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helheten i arbeidet, fra planlegging til publisering. Bare personer som oppfyller alle følgende tre kriterier, kan 
være medforfatter av en artikkel: 

1. Å yte vesentlige bidrag med hensyn til forskningsprosessen i sin helhet. 

2. Å ha ført rapportutkastet i pennen, revidert det kritisk eller på en annen måte gitt vesentlige intellektuelle 
bidrag. 

3. Å ha gitt endelig godkjenning. 

Ved felles (kollektivt) forfatterskap må en eller flere personer som er ansvarlig, navngis. Kriteriene sier ikke noe 
om forfatterrekkefølgen. Det åpnes for spesifisering av forfatternes bidrag, for eksempel «XX og YY har bidratt 
like mye til denne artikkelen». Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke fyller kravene til forfatterskap, 
kan takkes i et eget avsnitt på slutten av artikkelmanuskriptet. Hvordan den enkelte har bidratt, bør presiseres. 
Slik takk forutsetter de aktuelle personers samtykke« 

  

Erklæring om interessekonflikter 

Erklæring om interessekonflikter inneholder opplysninger som kan ha betydning for eventuell publisering. Hvis 
noen av forfatterne har interessekonflikter, må dette oppgis når manuskriptet sendes inn. 
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2) Meldeskjema til personvernombudet 
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3) Mailkorrespondanse med personvernombudet 
 
Fra: Vibeke Renée Berg <xxx@xxxx>  
Emne: VS: Meldeskjema (2014/5334 ) Dato: 30. mars 2017 kl. 10.11.41 CEST  
Til: "vibekerenee@xxxx" <vibekerenee@xxxx>  
 
IKKE SENSITIV  
Fra: Vibeke Renée Berg Sendt: 25. juni 2016 19:14 Til: vibekerenee@xxxx  
Emne: VS: Meldeskjema (2014/5334 )  
 
IKKE SENSITIV  
Fra: Xxx yyy  
Sendt: 18. april 2016 14:40 Til: Vibeke Renée Berg  
Kopi: xxx@xxx' Emne: SV: Meldeskjema (2014/5334 )  
 
Hei  
Takk for henvendelsen og beklager litt sent svar.  
Utfra det dere skriver i skjemaet, så står det fortsatt at opplysninger hentes ut anonymt.  
Dvs. at informasjonen som håndteres i prosjektet ikke på noe tidspunkt er identifiserbar, og at utskriH fra 
fagsystemene umiddelbart anonymiseres.  
Med dette som forutsetning, har vi samme svar som er gitt 07.04.2014.  
 
mvh,  
Xxx yyy  
Personvernrådgiver  
Seksjon for informasjonssikkerhet og personvern | Stab pasientsikkerhet og kvalitet  
(Fjernet)  
 
Fra: Vibeke Renée Berg Sendt: 29. mars 2016 10:19 Til: xxx Personvern  
Kopi: xxx@xxx' Emne: SV: Meldeskjema (2014/5334 )  
Emne: SV: Meldeskjema (2014/5334 )  
 
(Med vedlegget)  
Hei, jeg sendte i 2014 en søknad til dere for å utføre en kvalitetssikringsstudie. Se vedlagt dokument og svar fra 
dere. På grunn av ulike årsaker ble studien forsinket. Ny sluttdato blir august 2017. Studien blir også endret til å 
gjelde bare manuelle traumekurver, et litt større antall en nevnt i søknaden. Ellers er det ingen endringer. Dere 
skriver at studien ikke omfattes av meldeplikten. Men jeg ønsker å informere dere om endringen og undersøke 
om dette fortsatt er tilfelle? Ønsker dere en ny søknad?  
 
Mvh  
Vibeke Renée Berg, Anestesisykepleier  
(Fjernet)  
IKKE SENSITIV  
Videresendt melding:  
Fra: Xxx yyy <xxxx@xxxx>  
Emne: SV: Meldeskjema (2014/5334 ) Dato: 7. april 2014 kl. 19.23.32 CEST  
Til: 'Vibeke Renée Berg' <vibekerenee@xxx>  
 
Hei  
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Takk for henvendelsen. Saksnr er 2014/5334.  
 
Du skriver i skjemaet følgende:  
"Dette er en intern kvalitetssikringssstudie. Prosjektet vil kreve oppslag i journaler, men opplysningene som tas 
ut vil være anonyme, det vil si uten navn og fødselsnummer. Det vil ikke være mulig å gå tilbake i 
datasamlingen å identifisere pasienter."  
 
Kommentar:  
Dersom det er slik at ingen av dataene du registrerer kan knyttes til enkeltpersoner, heller ikke indirekte 
gjennom gjetning basert på kombinasjoner av den infoen som ligger der, så omfattes ikke studien av 
meldeplikten til personvernombudet.  
 
Imidlertid må din tilgang til opplysningene du bruker anonymt håndteres i tråd med  
taushetspliktsbestemmelsene. Se (Fjernet)  
Hvis du ikke selv er involvert i behandlingen av de aktuelle pasientene, kan du ikke gis tilgang til opplysningene 
uten at dette godkjennes av leder med ansvar for denne pasientgruppen. Slik godkjenning kan imidlertid ikke gis 
med begrunnelsei din mastergradsstudie, men må skje på oppdrag fra sykehuset utfra et behov som sykehuset 
har.  
Den myndigheten ligger ikke til personvernombudet i slike saker. Med dette som bakgrunn lukkes saken fra vår 
side.  
 
mvh,  
Xxx yyy Personvernrådgiver  
Seksjon for informasjonssikkerhet og personvern | Stab pasientsikkerhet og kvalitet   
(Fjernet)  
 
-----Opprinnelig melding-----  
Fra: Vibeke Renée Berg [mailto:vibekerenee@xxx] Sendt: 6. april 2014 11:27  
Til: xxxxx Personvern Emne: Meldeskjema  
 
Hei, jeg oversender herved meldeskjema for en kvalitetsstudie jeg ønsker å utføre. Om det er spørsmål eller 
mangler vennligst kontakt meg pr mail.  
 
Med vennlig hilsen,  
Vibeke Renée Berg Anestesisykepleier,.  
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4) Godkjenning fra avdelingsleder 
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5) Traumejournalen 



	

Vedlegg 6) Auditinstrumentet 
 
Kategorier Kriterier Skåringskategori Beskrivelse.  
Logistikk Skadetidspunkt 0. Nei  

1. Ja 
Dokumentert når skaden 
skjedde? 

Logistikk Startkl 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert klokkeslett 
inn?  

Logistikk Sluttkl 0. Nei  
1. Ja 
99. Ukjent 

Dokumentert klokkeslett ut? 

Logistikk Anestesipersonell 0. Ingen  
1. Én 
2. To eller flere 

Signatur anestesipersonell? 
 

Logistikk Teamleder 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert teamleder? 

Pasientdata Anestesikode 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert anestesikode? 
Tallkode for å dokumentere 
luftveistilgang, intubert 
(30), maske (10) eller 
ingenting (00). 

Pasientdata Nakkekrage 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert bruk av 
nakkekrage? 

Pasientdata Blodtrykk 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert blodtrykk målt 
i løpet av de ti første 
minuttene etter ankomst. 

Pasientdata Hyppighet av 
dokumentert 
blodtrykksmåling 

0. Nei  
1. Ja 
99. Ukjent 

Er hyppigheten av målt 
blodtrykk dokumentert? 
Velg ukjent hvis usikkert 
tidsintervall for målingen, 
for eksempel ikke skrevet 
inn eller ut av traumestue. 
Nei=sjeldnere enn hvert 
10.minutt. Ja=oftere enn 
hvert 10.minutt. 

Pasientdata Puls 0. Nei  
1. Ja 

Puls dokumentert i løpet av 
de ti første minuttene etter 
ankomst. 

Pasientdata Temperatur 0. Nei  
1. Ja 

Temperatur dokumentert 

Pasientdata Pupillestørrelse 0. Nei  
1. Ja 

Pupillestørrelse 
dokumentert 

Pasientdata Respirasjonsfrekven
s 

0. Nei  
1. Ja 

Respirasjonsfrekvens 
dokumentert 

Pasientdata Saturasjon 0. Nei  
1. Ja 

Saturasjon dokumentert 

Pasientdata Oksygen behandling 0. Nei  
1. Ja 

Oksygenbehandling 
dokumentert 

Pasientdata Perifere 
venekanyler 

0. Nei  
1. Én 

Dokumentert perifere 
venekanyler 
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2. To eller flere 
Pasientdata Traumeskår 0. Nei  

1. Ja 
2. Intubert 

Dokumentert traumeskår. 
Ved intubert pasient kan 
ikke traumeskår måles 

Pasientdata Glascow Coma 
Scale (GCS) 

0. Nei  
1. 3-8 
2. 9-15 
3. Intubert 

Dokumentert GCS. Ved 
intubert pasient kan ikke 
GCS måles 

Pasientstatus Mechanism 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert hva som har 
skjedd. Skademekanisme 

Pasientstatus Injury 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert åpenbar eller 
antatt skade 

Pasientstatus Signs 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert vitale tegn på 
skadested og under transport 
til sykehus 

Pasientstatus Treatment 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert behandling 
utført på skadested og under 
transport til sykehus 

Pasientstatus A-luftvei 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert vurdering av 
pasientens luftvei 

Pasientstatus B-ventilasjon 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert vurdering av 
pasientens ventilasjon og 
respirasjon 

Pasientstatus C-sirkulasjon 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert vurdering av 
pasientens sirkulasjon 

Pasientstatus D-bevissthet og 
nevrologi 

0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert vurdering av 
pasientens bevissthet og 
nevrologi. 

Pasientstatus E-oversikt over 
pasienten 

0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert vurdering av 
oversikt over pasienten. For 
eksempel småskader, utslett. 

Pasientstatus Ankomststatus 0. Nei  
1. Ja 
99. Ukjent 

Vurdering av pasientens 
respirasjon, sirkulasjon og 
bevissthet ved overlevering. 
Ukjent når pasienten er 
overflyttet operasjonsstue 
og elektronisk journal 
benyttes. 

Pasientstatus Væskeoversikt 0. Nei  
1. Ja 
99. Ukjent 
999. Ikke aktuelt. 

Ukjent når pasienten er 
overflyttet operasjonsstue 
og elektronisk journal 
benyttes. Ukjent når 
pasientens dokumentasjon 
fortsettes i elektronisk 
journal. Ikke aktuelt når 
ingen væske er gitt. 
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1 Innledning 
 

Dokumentasjonspraksisen blant sykepleiere i Norge startet med Rikke Nissen beskrivelse 

av ”sygeberetning” i den første læreboken i sykepleie. Disse beretningene var korte 

rapporter som kun ble ført ved spesielle anledninger (Moen, Berge, & Hellesø, 2008). Mye 

har endret seg. Dagens pasientdokumentasjon skal fremme presis, strukturert og effektiv 

kommunikasjon mellom helsepersonell, samt sikre kontinuitet i helsehjelpen og bidra til 

pasientsikkerhet (Jefferies, Johnson, & Griffiths, 2010; Saranto & Kinnunen, 2009; 

Urquhart, Currell, Grant, & Hardiker, 2009; Wang, Hailey, & Yu, 2011). Kravene til 

dokumentasjon av helsehjelp har de siste årene økt i takt med pasientens rettigheter til 

medbestemmelse og innsyn i pasientjournalen. Plikten til å dokumentere helsehjelp 

reguleres av pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og forskrift om pasientjournal 

(Heggdal, 2006). God kvalitet på pasientdokumentasjonen er en forutsetning for å sikre 

kontinuitet og kvalitet i pasientbehandlingen (Moen et al., 2008). Forskning viser 

imidlertid at sykepleiedokumentasjonen ofte er unøyaktig og usammenhengende (W. 

Paans, W. Sermeus, R. M. B. Nieweg, & C. P. Van Der Schans, 2010) og utilstrekkelig 

(Saranto & Kinnunen, 2009; Wang et al., 2011). Utilstrekkelig dokumentasjon har lenge 

vært et kjent problem også ved arbeid med hardt skadde pasienter i akuttmottak (Williams, 

Templeton, & Smith, 1997), og dette problemet er fremdeles aktuelt (Gerdtz et al., 2013; 

O'Connor, Raposo, & Heller-Wescott, 2014). Utilstrekkelig pasientdokumentasjonen kan 

påvirke utfallet av pasientbehandlingen (Jefferies et al., 2010; Laudermilch, Schiff, 

Nathens, & Rosengart, 2010) og er en trussel mot pasientsikkerheten (Green, Aframian, & 

Bernard, 2014). Det er også påvist en sammenheng mellom sykepleierens dokumentasjon 

og pasientens mortalitet (Collins et al., 2013). 

 

Gjennom mitt arbeide med hardt skadde pasienter i akuttmottak har jeg erfart 

utfordringene med dokumentasjonen og hvordan kvaliteten varierer. For å utvikle og 

tydeliggjøre krav og behov i pasientdokumentasjonen er kontinuerlig 

kvalitetsforbedringsarbeid nødvendig (Moen et al., 2008). På grunn av dette så jeg et 

behov for å gjøre en kvalitetsrevisjon, såkalt audit, av pasientdokumentasjonen i 

akuttmottak.  
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Audit eller kvalitetsrevisjon innebærer kriteriebasert gransking og handler om å undersøke 

samsvar mellom praksis og gjeldende retningslinjer. Metoden kan brukes for å undersøke 

om praksisutøvere, som helsepersonell, følger retningslinjene for behandling eller 

dokumentasjon (Øvretveit, 1998). Ifølge Øvretveit (1998) er antagelsen i audit at om man 

følger gitte kriterier vil utfallet bli fordelaktig. Metoden sier ikke noe om effekten eller 

mulige årsaker av behandlingen, men kan danne grunnlag for å evaluere utfallet eller 

ytelsen. Audit innebærer kvalitetsforbedring fordi man får innblikk i hvor godt praksis 

samsvarer med gjeldende retningslinjer og standard. Forskning viser at regelmessig audit 

av pasientjournaler forbedrer kvaliteten på journalene (Gabbay, McNicol, Spiby, Davies, 

& Layton, 1990).  

Vurdering og revidering av retningslinjer og standarder bør også være en del av 

kvalitetsforbedringsprosessen (Moen et al., 2008 , s. 207) men er på grunn av rammene, 

ikke en del av denne masteroppgaven. 

 

1.1 Fokus for refleksjonsoppgaven 
 

Bakgrunnen for auditstudien (Berg, 2017), rapportert i første del av denne 

masteroppgaven, var å evaluere dokumentasjonen av helsehjelp til skadde pasienter mens 

de er i akuttmottak. Da jeg skulle utføre en kvalitetsrevisjon av traumejournalen fant jeg 

ikke et egnet instrument for å evaluere journalene. Det ble derfor utviklet et 

auditinstrument av forsker selv, for denne studien. Denne refleksjonsoppgaven beskriver 

derfor denne prosessen med å utvikle, validere og reliabilitetsteste et auditinstrument for å 

evaluere kvaliteten på dokumentasjonen. Refleksjonsoppgaven beskriver metodologiske 

aspekter knyttet til utviklingen av auditinstrumentet som ble brukt i kvalitetsrevisjonen. 

Artikkelen handler i hovedsak om funnene.  

Jeg har valgt å bruke begrepet ”pasientdokumentasjon” fremfor ”sykepleiedokumentasjon” 

da traumejournalen, som er vurdert i denne studien, er et tverrfaglig dokument som 

benyttes av både sykepleiere og leger. Sykepleierne har imidlertid et klart ansvar for å føre 

journalen. 
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1.2 Oversikt over kapitlene 
 

I kapittel 2 redegjør jeg for forbedringsområdet som er dokumentasjon av helsehjelp, 

dokumentasjonsplikt og hva som kjennetegner dokumentasjon i akuttsituasjoner. Kapittel 3 

handler om audit og instrumentutviklingsprosessen. I kapittel 4 skriver jeg om 

instrumentutviklingen, auditinstrumentet blir også presentert. Kapittel 5 består av en 

drøfting og refleksjon rundt utviklingen av auditinstrumentet før jeg avslutter med en 

konklusjon i kapittel 6. 
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2 Forbedringsområde: dokumentasjon av 
helsehjelp 

 

Helsetjenesten skal tilby sine brukere helsehjelp av god kvalitet. Kvalitet i sosial og 

helsetjenesten innebærer blant annet at tjenestene er samordnet og preget av kontinuitet 

(Sosial- og helsedirektoratet, 2005). Pasientdokumentasjon har betydning for samhandling 

og kontinuitet i pasientbehandlingen og påvirker pasientsikkerhet og kvalitet i 

helsetjenesten (Saranto & Kinnunen, 2009; Urquhart et al., 2009; Wang et al., 2011). 

Helsepersonell har derfor en profesjonell egeninteresse av at dokumentert helsehjelp bidrar 

til å sikre kontinuitet og danner en felles historie av planlagt og/eller ytt helsehjelp. 

 

2.1 Kvalitet i helsehjelpen og pasientdokumentasjon 
 

Pasientsikkerhet og kvalitet er prioriterte områder i helsetjenestene både internasjonalt 

(World Health Organization, 2011) og nasjonalt (Sosial- og helsedirektoratet, 2005). 

Kvalitet kan defineres som ”...i hvilken grad en samling av iboende egenskaper fyller krav 

(Sosial- og helsedirektoratet, 2005, s.11). Kvalitet kan altså defineres som en oppfyllelse 

av krav, som for eksempel standarder og lover. God kvalitet innebærer også at 

helsetjenestene er samordnet og preget av kontinuitet (Sosial- og helsedirektoratet, 2005). 

Kontinuitet krever god samhandling, og god samhandling kjennetegnes av gjensidig 

informasjonsutveksling.  

 

Kvalitetsforbedrende arbeid med pasientdokumentasjonen utføres både av myndighetene, 

gjennom Helsetilsynet, og av helsevirksomheter; gjennom interne kvalitetskontroller 

(Moen et al., 2008). Helsepersonell kan utføre kvalitetsforbedringsarbeid gjennom 

systematiske granskninger av pasientjournalen. Helsetilsynet har en viktig plass i 

helseforvaltningen og vurderer kvaliteten gjennom tilsyn. Ved systematisk gjennomgang 

av pasientdokumentasjonen vurderes det om helsehjelpen er hensiktsmessig dokumentert 

og krav til journalføring er tilfredsstilt (Moen et al., 2008, s 201). Helsetilsynet forutsetter 

at pasientdokumentasjonen er korrekt og at det som ikke er dokumentert kan ikke hevdes i 

etterkant (ibid). Helsetilsynet avgjør hvert år et betydelig antall tilsynssaker overfor 
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helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten, basert på informasjon om hendelser 

(Helsetilsynet, 2006). Tilsynet skal bidra til pasientsikkerhet, kvalitet og forsvarlighet og 

forbygge at svikt og feil gjentas (ibid). 

 

 

2.2 Pasientdokumentasjon og dokumentasjonsplikt 
 

Sykepleiere har lang tradisjon i å nedtegne sine faglige vurderinger og handlinger (Moen et 

al., 2008). Målet og hensikten med pasientdokumentasjonen har gjennom tiden stort sett 

vært det samme; å dokumentere observasjoner, vurderinger og handlinger og i noe grad 

resultater på en hensiktsmessig måte (Moen et al., 2008, s. 36). Da Helsepersonelloven ble 

iverksatt i 1999 (Lov om helsepersonell., 1999) fikk sykepleierne også en juridisk plikt til å 

dokumentere helsehjelp. Det er flere lover som regulerer dokumentasjon av helsehjelp: 

Forskrift om pasientjournal (referanse) og Pasientrettighetsloven (Lov om 

pasientrettigheter, 1998). Sykepleier har plikt til å føre journal, det vil si å dokumentere 

den helsehjelp som gis. Dette gjelder både planlagt og ytt helsehjelp. Det skal også lett 

fremgå hvem som har ført journalen (Lov om helsepersonell., 1999). Pasientjournalen er 

juridisk dokumentasjon på den behandlingen pasienten har fått, og kan brukes i klagesaker 

og rettsaker. Nedtegnelser i journalen skal være datert og signert slik at det som er 

dokumentert lett kan gjenfinnes. Det stilles også krav om at det skal fremgå ”når og 

hvordan helsehjelp er gitt” og ”observasjoner, funn, undersøkelser, diagnose, behandling 

og pleie” som er gjort i forbindelse med helsehjelpen (Lov om pasientrettigheter, 1998, §5-

1). 

Rammeplanen for anestesisykepleierutdanningen vektlegger også dokumentasjon. 

Studenten skal etter endt utdanning være i stand til å: ”dokumentere, evaluere og 

kvalitetssikre eget arbeid” (Utdannings- og Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005, 

s.5). Funksjonsbeskrivelsen for anestesisykepleie sier at en anestesisykepleier ”skal sikre 

kontinuitet i sykepleien gjennom dokumentasjon og rapport av observasjoner, 

sykepleietiltak og delegerte medisinske tiltak ” (ALNSF, 2014). Pasientdokumentasjon av 

høy kvalitet skal sikre strukturert, konsistent og effektiv kommunikasjon mellom 

helsepersonell, og på den måten tilrettelegge for pasientsikkerhet og kontinuitet (Saranto & 

Kinnunen, 2009; Wang et al., 2011).  
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2.3 Dokumentasjon i akuttsituasjoner 
 

Arbeidet som anestesisykepleier i akuttmottaket er preget av uforutsigbarhet og akutte 

situasjoner og det stilles krav til handlingsberedskap. Det er derfor selvsagt at man må 

prioritere behandlingstiltak foran dokumentasjonsplikten. I slike tilfeller foregår 

dokumentasjonen retrospektivt. Dokumentasjon av helsehjelpen i akuttsituasjoner er som 

oftest en oppsummering av observasjoner, vurderinger og handlinger og effekten av disse. 

(Moen, Hellesø og Berge, 2008). Tid ofte en mangelvare, datasamlingen er konsentrert og 

helsehjelpen er styrt av at man må iverksette flere handlinger samtidig.  

Tidsrommet en anestesisykepleier har i akuttmottaket med en pasient er kort og er preget 

av flere observasjoner, vurderinger og handlinger samtidig. Dokumentasjonen vil også bli 

preget av at anestesisykepleieren utfører spesialiserte oppgaver, også delegerte medisinske 

oppgaver.  

Kirkevold (1996) delte i sin bok ”Vitenskap for praksis?” inn sykepleierens 

praksissituasjoner inn i fire typer situasjoner: akuttsituasjoner, problematiske situasjoner, 

ikke-problematiske situasjoner og problemidentifiserende situasjoner. Praksissituasjonene 

er forskjellige på mange måter, og krav/forventning til dokumentert helsehjelp vil også 

variere. Sykepleieren har ulik tid til å vurdere pasientens tilstand og det stiller ulike krav til 

sykepleierens vurderinger og handlinger.  (Moen, Hellesø og Berge, s. 96, 2008). 

Kirkevold (1996) sier at det i de fleste tilfeller vil være elementer fra flere av disse 

praksissituasjonene samtidig. Pasientsituasjonen i akuttmottaket befinner seg et sted 

mellom akuttsituasjoner og problematiske situasjoner. Situasjonen er akutt men allikevel 

varslet og helsepersonalet er forberedt. Et helt team med 10 til 15 personer står klare, alle 

med dedikerte oppgaver. Pasienten er ofte kritisk skadet. Pasientsituasjonen i 

akuttmottaket foregår som oftest rolige siden alt helsepersonell har dedikerte oppgaver og 

er trent i tydelig kommunikasjon.  

 

Norsk standard for anestesi (2016), heretter kalt standard, er utarbeidet av 

anestesisykepleiere og anestesileger i felleskap i den hensikt å gi føringer for 

anestesiologisk praksis i Norge, samt sikre lik standard i virksomheter som gir anestesi. 

Standarden gir også retningslinjer for overvåkning og dokumentasjon av pasienter i 

anestesi. Standarden skal så langt som mulig også følges ved akuttmedisinsk arbeid. Det 
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stilles ikke absolutte krav til at den skal følges, men det anbefales. ”Avvik fra Standard må 

kunne begrunnes i hvert enkelt tilfelle” (Norsk Standard for anestesi, 2016). 

Her er et utvalg av elementer som anbefales dokumentert under anestesi (Norsk standard 

for anestesi, 2016): 

• Dato og vesentlige klokkeslett 

• Pasientidentifikasjon 

• Puls og blodtrykk skal registreres minimum hvert 10.minutt 

• Pasientens saturasjon skal registres og overvåkes 

• Oksygeninnhold i inspirasjonsluften og karbondioksid i ekspirasjonsluften 

• Pasientens kroppstemperatur 

• Pasientens identitet 

• ASA klassifikasjon (funksjonsnivå) med mer 

• Øvrig utstyr med angivelse av hvor dette er festet på pasienten 

• Eksakte klokkeslett for medikamenter, infusjoner og blodprodukter 

• Eksakte klokkeslett ved observasjoner 

• Navn på lege og sykepleier som er ansvarlig for anestesien 

 

Når pasienten ankommer akuttmottaket føres en traumejournal (vedlegg 5). Her 

dokumenteres blant annet alle vitale data, hendelse før ankomst og ankomststatus. Status 

på skadested og ankomststatus dokumenteres i fritekst, den øvrige dokumentasjonen i 

traumejournalen består av strukturerte data og avkrysning. At traumejournalen består av 

strukturerte data gjør den egnet for en audit. Ifølge Traumemanualen OUS (Gaarder et al., 

2015) skal traumejournalen være detaljert og komplett og tidsangivelser skal fremgå 

tydelig. Journalen skal inneholde nødvendige opplysninger for vurdering av behandling, 

planlegging av anestesi og operasjoner. Journalen brukes i akuttbehandling og i det videre 

forløpet, og det er særlig viktig at planlagt og eller ytt helsehjelp i forhold til pasientens 

funksjonstilstand er angitt detaljert. Journalen skal inneholde nødvendige opplysninger for 

videre vurdering, planlegging og behandling av pasienten (ibid). Pasientdokumentasjonen 

skal være en integrert og selvstendig del av pasientjournalen.  

 

Traumejournalen er utformet på en måte som skal gjøre dokumentasjonen enklere, slik at 

vesentlige opplysninger fra et pasientforløp blir dokumentert. Journalen skal sikre 
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kontinuitet i helsehjelpen og er et dokument som benyttes i videre behandling av pasienten. 

Anestesisykepleier har hovedansvaret for føring av traumejournalen. Anestesilegen er 

medansvarlig.  
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3 Metode 
 

I dette kapittelet presenteres først oppgavens metode; kvalitetsrevisjon, eller audit. Deretter 

beskrives hvordan audit er brukt i denne oppgaven. 

 

3.1 Kvalitetsrevisjon; audit 
 

Øvretveit (1998) beskriver seks forskjellige evalueringsdesign, og mener at valg av design 

blant annet bør gjøres på bakgrunn av hvilket spørsmål som skal besvares, og tid og 

ressurser hos den som skal utføre evalueringen. Audit, eller på norsk; kvalitetsrevisjon, ble 

valgt i denne oppgaven siden jeg ønsket å evaluere pasientdokumentasjonens kvalitet som 

en del av en kvalitetsforbedringsprosess. For å kunne vurdere pasientdokumentasjonen 

måtte jeg evaluere den opp mot noe. Siden audit innebærer at man sammenligner ”noe” 

opp mot ”noe annet” falt valget naturlig på audit som metode. Audit kan kalles 

kriteriebasert gransking (Moen et al., 2008) og innebærer at man sammenligner 

forhåndsdefinerte kriterier med noe, i dette tilfelle pasientdokumentasjon i akuttmottaket 

mot retningslinjer og standard for dokumentasjon. Fordelen med audit er at den krever 

nokså få ressurser, er forholdsvis rask å gjennomføre og kan produsere kunnskap som er 

generaliserbar (Øvretveit, 1998). Ulempen er at metoden er avhengig av tydelig 

spesifiserte kriterier, eller at det utvikles kriterier som en del av evalueringen. Øvretveit 

(1998) påpeker også at om en evaluering utføres av en uerfaren kan prosessen ende opp 

med misledende resultater. Forutsetningene for bruk av audit er at både forsker, leser og 

målgruppe har samme forståelse av hvilken fenomen som evalueres og hva dette evalueres 

mot (Øvretveit, 1998)  

 

3.1.1 Audit brukt i denne oppgaven 
 

Audit ble i denne studien brukt både i forbindelse med utarbeidelse og definering av 

kriteriene og i evalueringen av pasientdokumentasjonen. Det som er ønsket evaluert er 

pasientdokumentasjonen (traumejournalen) i akuttmottaket. Pasientdokumentasjonen ble 

sammenlignet med kriterier fra Standard (2016) og Traumemanualen (Gaarder et al., 

2015). En av utfordringene med bruk av audit i denne studien er at noen av kriteriene som 
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pasientdokumentasjonen sammenlignes med ikke er tydelig spesifiserte, som Øvretveit 

(1998) mener er et krav for å gjennomføre en audit. Og det kan diskuteres om kapittelet 

”dokumentasjon under anestesi” i Standard (2015) og avsnittet om dokumentasjon i 

Traumemanualen (Gaarder et al., 2015) oppfyller de krav Øvretveit (1998) setter om 

klarhet og avgrensning.  

 

I det neste avsnittet presenteres prosessen med å finne, spesifisere og til slutt konkretisere 

de valgte kriteriene som ble inkludert i instrumentet og evaluert i studien. 

 

3.2 Instrumentutviklingsprosessen 
 

Utvikling av et nytt instrument av god kvalitet er en lang og arbeidskrevende prosess, og 

man bør om det fins, benytte eksisterende instrumenter (Polit & Beck, 2012). Etter grundig 

gjennomgang av aktuell litteratur fant jeg ingen instrumenter som var relevant for å 

evaluere traumejournalen. Jeg utførte systematiske litteratursøk på tre hovedområder:  

 

• instrumenter utviklet for å vurdere pasientdokumentasjon 

• kvalitetsrevisjoner (audit), både med fokus på dokumentasjon i akuttmottaket og 

pasientdokumentasjon generelt 

• validering av instrumenter  

 

Søkeresultatene viste at validerte instrumenter for å vurdere kvaliteten på 

pasientdokumentasjon er få i internasjonal litteratur (Muller-Staub et al., 2009). Men de 

fins; blant annet Cat-ch-Ing (Bjorvell, Thorell-Ekstrand, & Wredling, 2000) , D-Catch (W. 

Paans, W. Sermeus, R. M. Nieweg, & C. P. van der Schans, 2010) og QANDAC (Wang, 

Bjorvell, Hailey, & Yu, 2014). Disse er granskingsinstrument for å vurdere kvalitet og 

kvantitet i sykepleiedokumentasjonen. Disse instrumentene er tett knyttet til bruk av 

spesielle strukturer for dokumentasjon basert på sykepleieprosess-struktur, blant annet 

VIPS modellen, slik at instrumentene passer ikke for å evaluere et skjema som 

traumejournalen.  

Det er utført flere studier på traume og anestesi dokumentasjon tidligere (Gravel, Opatrny, 

& Gouin, 2006; O'Connor et al., 2014). Noen av variablene i disse studiene er også 
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aktuelle for traumejournalen og blir undersøkt i denne studien. Dette gjelder særlig de 

kliniske data som blodtrykk, puls og saturasjon.  

 

Utvelgelsen av variablene er basert på Standard (2016) og Traumemanualen (2015). 

Variablene har sin forankring i Helsepersonelloven (Lov om helsepersonell., 1999) og 

Pasientrettighetsloven (Lov om pasientrettigheter, 1998). Jeg undersøkte også lokale 

retningslinjer for traumesykepleie. 
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4 Instrumentutvikling 
 

I dette kapittelet beskrives utviklingen av instrumentet. Kjennetegn ved kategoriene og 

variablene blir beskrevet og variabellisten blir presentert. Instrumentets validitet og 

reliabilitet blir vurdert. Til slutt blir det endelige instrumentet presentert. 

 

Traumejournalen består av mye informasjon, både strukturert avkrysning og fritekst. Det er 

ikke all informasjonen som er relevant for helsehjelpen pasienten mottas, men som er av 

forskningsmessig interesse. Kun kriterier av interesse for pasientbehandlingen og kriterier 

som ifølge lovverket er obligatorisk, ble inkludert i instrumentet for kvalitetsrevisjon. 29 

kriterier ble valgt ut (se tabell 2). Kriteriene ble delt inn i tre kategorier: logistikkdata, som 

inneholder blant annet klokkeslett og personell, pasientdata som omhandler pasientens 

vitale data og til slutt pasientstatus, som inneholder pasientens status på skadested samt 

primærundersøkelse (første undersøkelse) av pasienten ved ankomst. Pasientens 

væskeoversikt og ankomststatus på overvåkningsavdelingen er også i denne gruppen.  

Inndelingen i kategoriene er basert på de ulike perspektivene kriteriene representerer. De 

fleste journalgranskinger fokuserer på sykepleierens journalføring i seg selv, og i mindre 

grad på hvor nøyaktig og relevant dokumentasjonen er i forhold til den enkeltes pasient 

behov og faktisk utført helsehjelp (Moen et al., 2008, s. 208). Ehrenberg, Ehnfors og 

Smedby (2001) beskriver fire ulike tilnærminger til hva som ofte evalueres i 

journalgransking: Formelle aspekter, prosesskompletthet, kunnskapsbaserte retningslinjer 

reflektert i dokumentasjonen og forholdet mellom dokumentert og utøvd helsehjelp. 

Kategorien logistikk (tabell 1) har flere likhetstrekk med det Ehrenberg et al (2001) 

beskriver er fokus i formelle aspekter; viktige informasjonselementer som signaturer og 

relevante klokkeslett. Prosesskompletthet undersøker dokumentasjonens sammenheng og 

fullstendighet opp mot sykepleieprosessen (Ibid). Selv om pasientdokumentasjonen i 

akuttmottaket ikke følger sykepleieprosessen, kan man allikevel si at dokumentasjonen 

følger en struktur eller prosess; gjennom grundig undersøkelse av pasientens og 

igangsetting av tiltak der det er behov samt reevaluering (Gaarder et al., 2015). En kan 

derfor si at aspektet prosesskompletthet vurderes i kategoriene pasientdata (tabell 2) og 

pasientstatus (tabell 3). Den kunnskapsbaserte tilnærmingen, hvor man undersøker 
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samsvar mellom dokumentert helsehjelp og retningslinjer eller kriterier (Ehrenberg & 

Ehnfors, 2001), har store likheter med audit, og er perspektivet i alle de tre kategoriene. 

 

4.1 Kjennetegn ved variablene 
Variablene vil bli operasjonalisert fortløpende etter variabellisten.  

 

4.1.1 Logistikk 
Den første delen, logistikk, inneholder relevante formelle opplysninger. Variablene er 

strukturerte faste felter med avkrysning.  

 

Tabell 1. Logistikkvariabler 
Variabel Forklaring og kilde 
Skadetidspunkt Dokumentert skadetidspunkt? Skadetidspunkt rapporteres høyt av 

prehospitalt personalet. Kilde: Traumemanualen (2015) 
Start kl Dokumentert når pasienten ankommer akuttmottaket. Kilde: 

Standard for anestesi (2016). Traumemanualen (2015). 
Slutt kl Dokumentert når pasienten forlater akuttstua.  Kilde: Standard 

(2016).Traumemanualen (2015) 
Anestesipersonell  Dokumentert minst to anestesipersonell. Kilde: Standard (2016). 
Teamleder Dokumentert hvem som er teamleder. Kilde: Traumemanualen  

(Gaarder et al., 2015). 
 

Skadetidspunkt er særlig en relevant opplysning akutt i forhold til skadetype og 

behandling, men også for annet helsepersonell senere i behandlingsforløpet. Prehospitalt 

personell rapporterer også skadetidspunkt som følger pasientjournalen. Jeg har allikevel 

valgt å ta med denne variabelen da jeg erfarer at sykepleier som mottar pasienten i 

hovedsak benytter traumejournalen for å innhente informasjon om pasienten. Det er også 

nyttig og tidsbesparende at all relevant informasjon står på en kurve. Start og slutt for 

oppholdet på traumestua skal dokumenteres i henhold til Standard (Gaarder et al., 2015) og 

pasientrettighetsloven (1998). 

Det er viktig at det er dokumentert hvem som var traumeleder. Traumeleder har 

hovedansvaret for pasienten og er kontaktperson for spørsmål som måtte oppstå i 

pasientforløpet. Ifølge Helsepersonelloven (1999) skal journalen inneholde relevante og 

nødvendige opplysninger om helsehjelpen og det skal også lett fremgå hvem som har ført 

journalen. Ifølge Standard (2016) skal navn på sykepleier og lege være dokumentert i 

pasientjournalen.  
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4.1.2 Pasientdata 
Variablene i den andre kategorien ”Pasientdata”, omhandler i hovedsak pasientens vitale 

data (tabell 2). Data i denne kategorien er også strukturerte faste felt. Anestesikode, 

nakkekrage, GCS og traumeskår er avkrysning. Mens pasientens vitale data noteres på en 

kurve med hvor felt er forhåndsdefinerte. 

 

Tabell 2. Pasientdatavariabler 

 

Ifølge Traumemanualen (2016) skal alle pasienten umiddelbart ved ankomst (vurdert etter 

ABCDE) sikres fri luftvei, eventuelt intuberes, få tilført 10 liter oksygen på maske og ha 

Variabel Forklaring og kilde 
Anestesikode. Dokumentert anestesikode. Tallkode for å dokumentere 

luftveistilgang, intubert (30), maske (10) eller ingenting (00). 
Kilde: Standard (2016). 

Nakkekrage. Dokumentert bruk av nakkekrage?  Kilde: Standard (2016). 

Blodtrykk. Første blodtrykk dokumentert ved ankomst.  Kilde Standard 
(2016). 

Hyppighet av 
dokumentert 
blodtrykksmåling 

Dokumentert målt blodtrykk i henhold til standard hvert 
10.minutt eller oftere.  Kilde Standard (2016). 

Puls  
 

Dokumentert puls i løpet av de første 10 minuttene. Kilde 
Standard (2016). 

Temperatur 
 

Dokumentert temperatur. Kilde Standard (2016). 

Pupillestørrelse  
 

Dokumentert pupillestørrelse. Kilde: Standard (2016). 

Respirasjonsfrekvens. 
 

Dokumentert respirasjonsfrekvens. Kilde: Standard (2016). 

Saturasjon. 
 

Dokumentert saturasjon i løpet av de ti første minuttene. 
Kilde: Standard (2016). 

Oksygenbehandling Dokumentert oksygenbehandling i løpet av de ti første 
minuttene. Kilde: Standard (2016). 

 
Perifere venekanyler Dokumentert perifere venekanyler. I henhold til standard minst 

to. Kilde: Traumemanualen (2015). 
 

Traumeskår. 
 

Dokumentert traumeskår. Innebærer en vurdering av 
respirasjonsfrekvens og anstrengelse, systolisk blodtrykk og 
kapillærfylning, samt GCS. Tallskår som summeres. Kilde: 
Traumemanualen (2015). 

Glascow Coma Scale 
(GCS) 

 

Dokumentert GCS, vurdering av pasientens bevissthet. 
Vurderes på en skala fra 3-15. Der GCS 3 er komatøs pasient 
og 15 er våken pasient. Kilde Traumemanualen  (2015). 
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stabilisert nakke med nakkekrage (A). Er da luftveier (A) og ventilasjon med 

respirasjonsfrekvens (B) stabil skal 2 grove perifere venekanyler etableres (C). Saturasjon, 

puls og blodtrykk skal fortløpende måles og dokumenteres. Dette er viktige parameter og 

sier mye om pasientens tilstand og videre tiltak og behandling. Det samme gjelder for 

temperatur og pupillstørrelse (D). Ifølge Standard (2015) skal vitale parameter 

dokumenteres hvert 5-10 minutt og det skal også dokumenteres hvilket utsyr pasienten har. 

I Traumemanualen (s. 23, 2015) står det at pasientens funksjonstilstand (vital signs) skal 

være angitt detaljert. Traumeskår, inkludert Glasgow Coma Scale (GCS) sier mye om 

pasientens tilstand ved ankomst traumestua. Jeg har valgt å sette kriterier for enkelte av 

variablene på bakgrunn av Traumemanualen (2015) og Standard (2016). Det vil si at første 

blodtrykk, saturasjon og O2 tilført må være dokumentert innen de ti første minutt etter 

ankomst. Jeg har begrenset hyppigheten av dokumentert blodtrykksmåling kun til å gjelde 

for oppholdet på traumestua, ikke ved transport til overvåkningsavdeling eller under 

prosedyrer utenfor traumestua. Temperatur, pupillestørrelse, respirasjonsfrekvens og 

saturasjon skal være dokumentert i løpet av oppholdet på akuttstua. Traumeskår og GCS 

sier noe om pasientens tilstand og bevissthet. I tillegg til at dette kompletterer 

pasientdokumentasjonen sier GCS også noe om arbeidsmengde; for eksempel betyr lav 

GCS bevistløs pasient som krever mer fra personalet. Dette kan påvirke dokumentasjonen. 

 

4.1.3 Pasientstatus 
Den siste delen ”Pasientstatus” inneholder fritekstfelt bortsett fra feltet ”ankomststatus på 

postoperativ/intensiv avdeling og væskeoversikt”. Variablene om ”pasientstatus” er	

presentert	i	tabell	nr	3	under. Hva har skjedd?, hva er åpenbare skader, vitale parameter 

og hvilke tiltak/behandling er utført på skadested? (fritekstfelt).  
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Tabell 3. Pasientstatusvariabler. 

 

Den første verdien ”MIST” skal beskrive hva som har skjedd. Feltet er nyttig for 

kontinuitet i helsehjelpen; ved rapport i bytte av personell og ved rapport til 

postoperativ/intensiv avdeling ved overføring av pasient. Ved ankomst traumestua gis det 

høyt muntlig rapport om hva som er skjedd. Prehospitalt personell skriver også en skriftlig 

rapport som følger pasienten. Det er også viktig å dokumentere behandling, særlig 

medikamenter, som er gitt prehospitalt. Anestesisykepleieren noterer under hver bokstav 

det aktuelle. Pasientens status ved ankomst traumestua noteres under ABCDE, her 

dokumenteres det også ved hver bokstav. Ankomsstatus PO/ intensiv inneholder 

forhåndsdefinerte avkrysningsruter. Denne delen har jeg valgt å ta med fordi den 

inneholder mye informasjon jeg mener er viktig for en komplett pasientdokumentasjon. 

Sykepleier skal vurdere blant annet pasientens respirasjon og sirkulasjon. Væskeoversikt er 

også et forhåndsdefinert felt som gir oversikt over væske og eventuelle blodprodukter gitt. 

 

4.2 Validitet og reliabilitet  
 

Validitet er i denne sammenhengen i hvilken grad instrumentet måler det det er ment å 

måle (Polit & Beck, 2012). Instrumentet gjennomgikk også en test av innholds-validitet av 

Variabel Forklaring og kilde 
Status på skadested.  

Mecanism 
Injury 
Signs 
Treatment 

Hva har skjedd? (M) Åpenbar/mistenkt skade (I), vitale 
parameter (S) og tiltak utført på skadested (T). Hver bokstav 
fylles ut etter muntlig rapport fra prehospitalt personell. 
Fritekstfelt. Kilde: Traumemanualen (Gaarder et al., 2015) og 
lokale retningslinjer for traumesykepleie  

Ankomststatus 
akuttmottak.  

Airway,    
Breathing  
Circulation 
Exposure 
Disability 

Første undersøkelse av pasienten (primary survey) ved ankomst. 
Det skal dokumenteres vurdering under hver bokstav. Vurdering 
uten anmerkning og lignende aksepteres.   Kilde: Standard 
(2016) og lokale retningslinjer for traumesykepleie. 

Ankomststatus 
PO/Intensiv.  
 

Dokumentert ankomsstatus ved ankomst postoperativ 
avdeling/intensiv. Vurdering av respirasjon, sirkulasjon og 
bevissthet. Avkrysning. Kilde: Standard (2016) og lokale 
retningslinjer for traumesykepleie. 

	
Væskeoversikt. Dokumentert væske gitt. Kilde: Standard (2016). 
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to fagsykepleiere i anestesisykepleie samt en sykepleier ansatt i avdeling for tramatologi. 

Det vil si at de hver for seg gikk igjennom alle kriteriene for å se om innholdet i hver 

kategori var hensiktsmessig og at viktige variabler ikke var utelatt. Resultatene ble ikke 

kalkulert. Testing av et instrument er et helt studie i seg selv (Polit & Beck, 2012) og en 

grundigere validitestesting er ikke innenfor rammene på denne masteroppgaven. Et mål på 

reliabilitet er korrelasjon mellom to vurderinger av samme forhold (Polit & Beck, 2012). 

Inter-rater reliabilitet måler graden av samsvar mellom to anestesisykepleiere ved bruk av 

auditinstrumentet på traumejournalene. Inter-rater reliabiliteten på auditinstrumentet ble 

målt på 10 % av traumejournalene (tabell 4). Testen ble utført av fagsykepleier med 

kjennskap til spesialiteten og forsker selv. Cohens kvadratisk vektet kappa ble benyttet 

som analysemetode. Ved utviklingen av auditinstrumentet ble det også utført en enkel test-

retest måling. Test-retest vurderer samsvar mellom resultater av samme test (instrument) 

på to forskjellige tidspunkt (Polit & Beck, 2012). Instrumentet ble testet av forfatter ved tre 

ulike tidspunkt med en viss tid imellom, med samme resultat. 
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Tabell 4 
Resultater fra Inter-rater reliabilitetstest 
Kriterier  Kappa verdier 
Skadetidspunkt 1 
Start klokkeslett 1 
Slutt klokkelslett 1 
Anestesipersonell 1 
Teamleder 1 
Anestesikode 1 
Nakkekrage 1 
Første blodtrykk 1 
Hyppighet av målt 
blodtrykk 

0,87 

Puls 0,63 
Temperatur 1 
Pupillestørrelse 1 
Respirasjonsfrekvens 1 
Saturasjon 1 
Oksygen tilført 1 
Perifere venekanyler 1 
Traumeskår 0,86 
Glasgow Coma Scale 0,86 
Mechanism 1 
Injury 0,58 
Signs 0,84 
Treatment 1 
A-luftvei 1 
B-ventilasjon 0,65 
C-sirkulasjon 1 
D-nevrologi og 
bevissthet 

0,84 

E-oversikt over pas. 1 
Ankomststatus 0,71 
Væskeoversikt 0,38 
Vektet kappa verdier: 0,81-1,0 utmerket samsvar,  
0,41-0,60 moderat samsvar, 0,21-0,40 tvilsomt samsvar,  
<0,20 dårlig samsvar. Kilde: Utviklet av Landis og Koch (Polit & Beck, 2012) modifisert 
av Altmann (1977). 
 

Resultatene fra inter-rater testen (tabell 4) viste meget godt samsvar med en 

gjennomsnittlig kappa på 0,89. Variablene med fritekst varierte med kappa fra 0,58-1, som 

er mellom moderat til utmerket samsvar. Mens kun en variabel hadde tvilsomt samsvar; 

væskebalanse med kappa verdi på 0,38 
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4.3 Instrumentet 
Her presenteres instrumentet med kategorier, kriterier, skåringskategori og beskrivelse.  

 

Tabell 5. Det endelige instrumentet med kategorier, kriterier, og forklaring.  

Kategorier Kriterier Skåringskate
gori 

Beskrivelse.  

Logistikk Skadetidspunkt 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert når skaden 
skjedde? 

Logistikk Startkl 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert klokkeslett inn?  

Logistikk Sluttkl 0. Nei  
1. Ja 
99. Ukjent 

Dokumentert klokkeslett ut? 

Logistikk Anestesipersonell 0. Ingen  
1. Én 
2. To eller 
flere 

Signatur anestesipersonell? 
 

Logistikk Teamleder 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert teamleder? 

Pasientdata Anestesikode 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert anestesikode? 
Tallkode for å dokumentere 
luftveistilgang, intubert (30), 
maske (10) eller ingenting (00). 

Pasientdata Nakkekrage 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert bruk av 
nakkekrage? 

Pasientdata Blodtrykk 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert blodtrykk målt i 
løpet av de ti første minuttene 
etter ankomst. 

Pasientdata Hyppighet av 
dokumentert 
blodtrykksmåling 

0. Nei  
1. Ja 
99. Ukjent 

Er hyppigheten av målt 
blodtrykk dokumentert? Velg 
ukjent hvis usikkert tidsintervall 
for målingen, for eksempel ikke 
skrevet inn eller ut av 
traumestue. Nei=sjeldnere enn 
hvert 10.minutt. Ja=oftere enn 
hvert 10.minutt. 

Pasientdata Puls 0. Nei  
1. Ja 

Puls dokumentert i løpet av de ti 
første minuttene etter ankomst. 

Pasientdata Temperatur 0. Nei  
1. Ja 

Temperatur dokumentert 

Pasientdata Pupillestørrelse 0. Nei  
1. Ja 

Pupillestørrelse dokumentert 

Pasientdata Respirasjonsfrekve
ns 

0. Nei  
1. Ja 

Respirasjonsfrekvens 
dokumentert 

Pasientdata Saturasjon 0. Nei  
1. Ja 

Saturasjon dokumentert 
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Pasientdata Oksygen 
behandling 

0. Nei  
1. Ja 

Oksygenbehandling dokumentert 

Pasientdata Perifere 
venekanyler 

0. Nei  
1. Én 
2. To eller 
flere 

Dokumentert perifere 
venekanyler 

Pasientdata Traumeskår 0. Nei  
1. Ja 
2. Intubert 

Dokumentert traumeskår. Ved 
intubert pasient kan ikke 
traumeskår måles 

Pasientdata Glascow Coma 
Scale (GCS) 

0. Nei  
1. 3-8 
2. 9-15 
3. Intubert 

Dokumentert GCS. Ved intubert 
pasient kan ikke GCS måles 

Pasientstatus Mechanism 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert hva som har 
skjedd. Skademekanisme 

Pasientstatus Injury 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert åpenbar eller antatt 
skade 

Pasientstatus Signs 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert vitale tegn på 
skadested og under transport til 
sykehus 

Pasientstatus Treatment 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert behandling utført 
på skadested og under transport 
til sykehus 

Pasientstatus A-luftvei 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert vurdering av 
pasientens luftvei 

Pasientstatus B-ventilasjon 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert vurdering av 
pasientens ventilasjon og 
respirasjon 

Pasientstatus C-sirkulasjon 0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert vurdering av 
pasientens sirkulasjon 

Pasientstatus D-bevissthet og 
nevrologi 

0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert vurdering av 
pasientens bevissthet og 
nevrologi. 

Pasientstatus E-oversikt over 
pasienten 

0. Nei  
1. Ja 

Dokumentert vurdering av 
oversikt over pasienten. For 
eksempel småskader, utslett. 

Pasientstatus Ankomststatus 0. Nei  
1. Ja 
99. Ukjent 

Vurdering av pasientens 
respirasjon, sirkulasjon og 
bevissthet ved overlevering. 
Ukjent når pasienten er 
overflyttet operasjonsstue og 
elektronisk journal benyttes. 
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5 Diskusjon 
 

I dette kapittelet vil jeg diskutere utfordringer og refleksjoner rundt utviklingen av 

instrumentet. Instrumentets validitet og reliabilitet vil også bli vurdert. Bruken og funnene 

fra kvalitetsrevisjonen er presentert i artikkelen (Berg, 2017). Til slutt følger refleksjoner 

om styrker og svakheter. 

 

Denne studien resulterte i et auditinstrument for å evaluere pasientdokumentasjonen i 

akuttmottaket. Så vidt jeg vet er dette det første instrumentet utviklet i denne hensikt.  

Det er imidlertid rapportert i en systematisk gjennomgang, om bruk av audit i 29 av 35 

studier som evaluerte pasientdokumentasjon. Kriteriene ble, som også i denne auditstudien, 

hentet fra teori, retningslinjer og lovverk. Forskerne påpekte at det var vanskelig å tolke 

om instrumentene benyttet var validitetstestet (Saranto & Kinnunen, 2009). To av studiene 

er for øvrig fra akuttmottak, men ingen av disse evaluerte pasientdokumentasjonen. Det 

fins imidlertid flere studier som vurderer enkeltdeler av pasientdokumentasjonen i 

akuttmottak, som pasientens vitale tegn (Armstrong, Walthall, Clancy, Mullee, & 

Simpson, 2008; Gravel et al., 2006; Johnson, Winkelman, Burant, Dolansky, & Totten, 

2014). Andre studier beskriver kvalitetsforbedringsprosjekt hvor dokumentasjonen i 

akuttmottaket gjennomgår en intervensjon, og man ser på resultater før og etter (di Martino 

et al., 2011; O'Connor et al., 2014). Wang, Hailey & Yu beskriver i sin systematiske 

gjennomgang en studie som forbedret pasientdokumentasjonen i akuttmottak ved å innføre 

skriftlige retningslinjer for dokumentasjon for sykepleierne og undervisning. 

 

Prosessen med å velge ut kriterier innebar en viss grad av skjønn, da det ikke er en entydig 

retningslinje for utfylling av pasientdokumentasjonen i akuttmottaket. Det kan dermed 

diskuteres om kriteriene som ble satt er spesifikke nok for å være innenfor rammene av en 

audit (Øvretveit, 1998). Traumejournalen inneholder også fritekst og tolkning av dette 

innebærer også skjønn. Dokumentasjonen er per dags dato ikke elektronisk og føres på en 

kurve (A3 ark). Slik manuell dokumentasjon har de ulempene med utydelig håndskrift og 

tilsøling som kan gjøre den vanskelig å tyde dokumentasjonen (Reine, 2009). For å kunne 

benytte skjønn mest mulig likt lagde jeg en beskrivelse (se tabell 1,2,3), slik at de samme 

vurderingene eller kriterieforståelse ble brukt på hver kurve. Denne beskrivelsen ble også 
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brukt av sykepleier som utførte kategoriseringene som inngikk i inter-rater 

reliabilitetstesten. Jeg mener derfor at jeg har spesifisert, konkretisert og validert kriteriene 

på en slik måte at de reflekterer god pasientdokumentasjon og er innenfor rammene av et 

audit design 

 

Resultatene fra auditstudien (Berg, 2017) diskuterer også en mulig grad av skjønn og 

vurdering av faglig forsvarlighet i utfyllingen av traumejournalen. Bruk av skjønn og 

forsvarlighet kan komme i konflikt med absolutte kriterier for pasientdokumentasjon. Selv 

om ikke standard og retningslinjer for dokumentasjon er fulgt kan det allikevel vært utført 

forsvarlig helsehjelp. Faglig forvarlighet kan fravikes uten at handlingen ansees som 

uforsvarlig (Lov om helsepersonell., 1999; Molven, 2009). Slike avvik fra standard skal 

imidlertid dokumenters og blir vurdert ved tilsyn av myndighetene (Molven, 2009). 

 

Ifølge Hakim (2006) (sitert i Reine, 2009, s. 37) er det ikke sikkert at data vil passe inn i 

instrumentet selv om det er grundig utarbeidet på forhånd. I auditinstrumentet jeg utviklet 

gjelder dette for kriteriene ”traumekskår” og ”GCS”. Når pasienten er bevisstløs, kan man 

ikke vurdere traumeskår og GCS. Derfor la jeg til et fjerde valg (intubert ja eller nei) i 

registreringen av variablene (tabell 5). På den måten kunne jeg identifisere journalene hvor 

traumeskår og GCS måling ikke var aktuelt.  

 

Det er en viss grad av informasjonsoverlapp av pasientdokumentasjonen i akuttmottak 

mellom helsepersonellet (Berg, 2017). Informasjon om pasienten dokumenteres på flere 

forskjellige plasser, både elektronisk og manuelt (skriftlig). Ifølge Børmark (2014) er det 

en alvorlig trussel mot pasientsikkerheten at pasientdokumentasjon lagres på forskjellig 

sted i pasientjournalen og ikke er tilgjengelig for alle.  

 

5.1 Validering 
 

Resultatene fra reliabilitetstesten viser en gjennomsnittlig vektet kappa på 0,89. Dette er en 

høy skår (Altmann, 1991), og viser meget god overensstemmelse i skåringen av 

traumejournalene (tabell 4). Det var mellom solid og utmerket samsvar i alle variablene 

bortsett fra ved væskebalanse (kappa 0,38, tvilsomt samsvar). Dette kan ha sammenheng 
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med dårlig forklaring i kodeboken. En annen årsak kan være at det rent faktisk ikke er et 

høyt antall pasienter som får væske i traumemottaket. Og om ingen væske er gitt blir 

oversikt over væskebalanse stående udokumentert. Dette kan være uklart ved en 

kvalitetsrevisjon og føre til usikkerhet og annen kategorisering av den som utførte inter-

rater testen. Denne variabelen vurderes ekskludert fra det ferdige instrumentet. Variablene 

som innebærer fritekstfelt har en kappa skår fra 0,58-1, fra moderat til utmerket samsvar. 

Dette viser at de to som utførte inter-rater testen har samme tolkning av friteksten, noe som 

styrker instrumentets validitet. 

 

En internasjonal Delphi studie utviklet en sjekkliste for å evaluere kvaliteten på studier og 

måleinstrumenter i helserelatert forskning. Sjekklisten ble hovedsakelig utviklet for 

”evalueringsinstrumenter” men kan også benyttes som veileder i utvikling av 

måleinstrumenter (Mokkink et al., 2010). I denne sjekklisten vektlegges blant annet 

begrepsvaliditet, innholdsvaliditet (face validity) og kriterievaliditet. Auditinstrumentet ble 

testet for innholdsvaliditet og ”face validity” ved at tre fagpersoner gjennomgikk 

variabellisten. Det var enighet om at instrumentet måler det det er ment å måle, nemlig 

pasientdokumentasjon i akuttmottaket. Det ble ikke utført en mer omfattende 

validitetstesting av instrumentet. I ettertid ser jeg at jeg kunne ha målt innholdsvaliditeten 

gjennom statistiske utregninger (Polit & Beck, 2012).  

Måling av instrumentets ytre validitet krever en måling opp mot et annet instrument som 

måler det samme (Børmark, 2014). Lignende instrumenter som måler dokumentasjonen i 

akuttmottaket eksisterer ikke, så vidt jeg vet, så ytre validitet kan ikke måles. Den 

overnevnte sjekklisten fra Mokkink et al (2010) er ment å måle den metodologiske 

kvaliteten til en studie og ikke kvaliteten på selve instrumentet. Jeg mener derfor at 

instrumentet som er utviklet er valid og reliabelt for å evaluere pasientdokumentasjonen i 

akuttmottaket. 

 

5.2 Styrker og svakheter ved instrumentet 
 

Traumejournalen er et strukturert skjema, som hovedsakelig består av forhåndsdefinerte 

felt og avkrysning. Dette styrker instrumentet, da det er enklere å gjøre en kvalitetsrevisjon 

av et dokument med forhåndsdefinerte felt. Kvalitetsrevisjoner av pasientjournaler 
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innebærer alltid en viss grad av subjektivitet (Larson, Bjorvell, Billing, & Wredling, 2004). 

Dette er også tilfellet i denne revisjonen. Forfatters yrkestilknytning som 

anestesisykepleier til studiens tema kan derfor virke både positiv og negativt. Det positive 

er at tematikken og fagområdet er kjent slik at valgte begreper, kriterier og oppbyggingen 

av instrumentet er hensiktsmessig. På den andre siden kan yrkestilknytningen ha påvirket 

innholdet i instrumentet på en slik måte at noen kriterier er valgt foran andre. For å 

minimere effekten av subjektivitet ble det utført en reliabilitetstest med bra resultat. 

 

Flere svakheter bør nevnes. Instrumentet bare validitetskontrollert av tre fagpersoner med 

erfaring fra feltet. Men ifølge Polit & Beck (2012) er tre eksperter som vurderer 

innholdsvaliditet tilstrekkelig. Det var utenfor denne studiens tid og ressurser å 

gjennomføre en omfattende skriftlig validitetstest av variablene i instrumentet slik det 

anbefales i overnevnte Delphi studie (Mokkink et al., 2010). Det kunne styrket studiens 

validitet. Studien er gjennomført som et kvalitetsforbedringsprosjekt med utgangspunkt i 

eksisterende anerkjente retningslinjer og standard, og er ikke testet i forhold til 

generaliserbarhet. Resultatene bør derfor tolkes i lokal kontekst. Dette innebærer også at 

instrumentet har sine begrensninger. En annen begrensing er at instrumentet bare måler 

komplettheten til dokumentasjonen, det er ikke sensitivt nok til å fange opp om all relevant 

informasjon for den enkelte pasient er dokumentert.  
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6 Konklusjon 
 

Systematisk kvalitetsforbedringsarbeid spiller en viktig rolle i å synliggjøre krav og behov 

i pasientdokumentasjonen (Moen et al, 2008) og bør være en integrert del av kontinuerlige 

kvalitetsforbedringsopplegg i helsetjenesten (Ehrenberg et al, 2001). 

Arbeidet i denne oppgaven setter fokus på et område som har fått lite oppmerksomhet i  

journalgranskingsforskning. Årsaken kan være at journalføring i akuttsituasjoner ikke 

følger den normale struktur og prosess som man blant annet finner i legenes og 

sykepleierens dokumentasjon av helsehjelp, og dette kan være en forklaring på hvorfor det 

er vanskelig å evaluere dokumentasjonen. Pasientdokumentasjon i akuttmottaket bør få et 

sterkere fokus i den kontinuerlige kvalitetsforbedringsprosessen i helsetjenesten.  

 

Målet med denne oppgaven var å beskrive prosessen med utvikling av et auditinstrument 

for traumejournalen. Instrumentutviklingsprosessen endte med et instrument med 29 

kriterier fordelt på tre kategorier. Variablene som ble valgt ut reflekterer de viktigste 

elementene som jeg mener bidrar til en komplett dokumentasjon i akuttmottaket. 

Auditinstrumentet viste seg å være et gyldig og pålitelig måleinstrument for å evaluere 

pasientdokumentasjonen i akuttmottak. Det er imidlertid viktig å påpeke at instrumentet 

ikke fanger opp alle nyansene i dokumentasjonen av den helsehjelpen som er utført til den 

enkelte pasient, og at det alltid vil være innslag av skjønn i vurderingen av 

pasientdokumentasjonen. 

 

Denne masterstudien og det faktum at det ble ikke funnet validerte instrumenter for å 

evaluere pasientdokumentasjon i akuttmottaket, indikerer at det er behov for mer forskning 

på dette området, hvor videre analyse og forståelse av kompleksiteten i 

pasientdokumentasjonen for ytterligere kvalitetsforbedring står sentralt.  
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