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SAMMANFATTNING 

 

Vårdgivare ska enligt lag dokumentera vård av patienter i patientjournalen. Den här rapporten 

hade som ursprungligt syfte att ta reda på hur en del av detta sköts inom Region Värmland, 

nämligen om den som har dikterat en journalanteckning tar sitt fulla ansvar och fyller i det 

som saknas när en vårdadministratör har markerat att någon del av anteckningen inte gick att 

höra med frasen * * * * *TEXT SAKNAS* * * * *. 

 

Syftet fick under arbetets gång ändras till att undersöka hur vanligt det är att dokumentationen 

i patientjournalen inte sköts korrekt, både nationellt och lokalt i Värmland. Rapporten 

sammanställer därför antal inkomna anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg 

(hädanefter kallat IVO) enligt Patientsäkerhetslagen mellan åren 2013 och 2017. Det finns 

också sammanställningar på antal beslut som IVO tagit och hur många av dessa som har lett 

till att IVO har utdelat kritik. Sammanställningen har ett särskilt fokus på det som IVO själva 

benämner händelsekategori dokumentation.  

 

Resultatet som framkom är att dokumentation är bland de största händelsekategorierna som 

IVO utreder och utdelar kritik inom. Det visar på att detta är ett område som kräver att 

regionerna fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra sin dokumentation av patienternas vård.  
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1 INLEDNING 

Den här rapporten är ett examensarbete som avslutar den tvååriga YH-utbildningen till 

vårdadministratör vid Karlstads teknikcenter. 

 

I rapporten sammanställs först och främst statistik från Inspektionen för vård och omsorg 

gällande brister i dokumentation och hur ofta de ger kritik angående det samma. Statistiken är 

nationell men har ett särskilt fokus på Värmland.  

 

1.1 BAKGRUND 

Enligt Patientdatalagen (2008:355) ska det vid vård av patienter föras patientjournal. Denna 

ska vara enskild för varje patient och huvudsyftet med att föra en patientjournal är att främja 

en god och säker vård för patienten. Det finns ett flertal andra syften med att föra 

patientjournal, bland annat att journalen ska vara en källa till information för patienten själv 

och för andra vårdgivare, den ska kunna bidra till uppföljning och kvalitetssäkring, forskning 

och säkra tillsyn och rättsliga krav [1]. 

 

Enligt ett beslut i Klinisk beslutsgrupp vårdsystem inom Region Värmland från den 1 juni 

2018 ska en vårdadministratör som av en eller annan anledning inte hör vad en vårdgivare 

dikterar markera detta i patientjournalen med frasen * * * * *TEXT SAKNAS* * * * * [8].  

 

Som elev inom Region Värmland under kurserna LIA 3 och 4 (lärande i arbete) har 

ovanstående fras observerats vid ett flertal tillfällen i signerade anteckningar. Detta har lett till 

frågor som vilken text som saknas, vad är det för information som saknas och varför har inte 

den som signerat anteckningen justerat detta? 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Det ursprungliga syftet med den här rapporten var att undersöka hur vanligt förekommande 

det är att den som har dikterat en journalanteckning inte justerar förekomsten av * * * * 

*TEXT SAKNAS* * * * * innan hen signerar anteckningen i fråga. Detta för att på så vis 

kunna påvisa om det är så pass vanligt förekommande att det går att dra slutsatsen att 

patientsäkerheten påverkas. På grund av långa handläggningstider hos IT-enheten inom 

Region Värmland gick det inte att få tillgång till denna information. Syftet och målsättningen 
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ändrades därför till att undersöka hur många klagomål enligt Patientsäkerhetslagen som 

inkommer till IVO, som sedan utreds och beslutas om samt hur många beslut som resulterar i 

kritik som rör bristande journaldokumentation, såväl nationellt som lokalt i Värmland. Detta 

för att se hur vanligt det är att dokumentationen brister och hur ofta man kan anta att det har 

påverkat patientsäkerheten.  

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Den huvudsakliga avgränsningen är i tid, statistiken är från och med år 2013 till och med år 

2017. Dels för att begränsa mängden material, dels för att från den 1 januari 2018 kom det ett 

förtydligande som innebär att vårdgivarna själva har ett större ansvar när det kommer till att 

göra uppföljningar och utredningar enligt Patientsäkerhetslagen [2]. Det är även begränsat till 

att enbart röra det som IVO själva benämner som händelsekategori dokumentation i sin 

statistik. Det har heller inte studerats närmre inom vilken del av hälso- och sjukvården 

klagomålen inkommit. Inga klagomål har studerats i detalj och inte heller några beslut från 

IVO.  

 

1.4 METOD 

Informationen har bland annat tagits fram genom sökningar på Google med sökorden 

bristande journalföring. Huvuddelen av informationen togs fram genom att söka på IVO:s 

hemsida efter statistik, klagomål, beslut och kritik.  

 

2 GENOMFÖRANDE 

En fråga skickades via mejl till IT-enheten Region Värmland med frågan om det gick att få 

fram hur många signerade journalanteckningar som innehöll frasen * * * * *TEXT 

SAKNAS* * * * *. Svaret blev att det visserligen skulle gå att ta fram men att det inte skulle 

vara möjligt inom tidsramen för projektet. Det ledde till att hela arbetet fick ändra inriktning.  

 

Via de sökningar som beskrivs under rubriken metod togs material fram som resulterade i 

diagrammen och tabellerna nedan. Fokus ligger på sådant som kan antas vara relaterat till 

dokumentation samt den statistik som rör Värmland. 
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3 RESULTAT 

Nedan redovisas resultaten hämtade från IVO:s egna hemsida. Det är uppdelat på år och 

förtydligat i diagram och tabeller. Det är även uppdelat i antal inkomna klagomål, antal 

beslutade klagomål, antal klagomål beslutade i sak (där denna siffra fanns tillgänglig) och 

antal beslut som avslutades med kritik. De olika händelsekategorierna redovisas i tabeller, där 

man kan se totalt antal inkomna klagomål i varje händelsekategori för hela riket, antal utredda 

beslut och hur många av dessa beslut som avslutas med kritik. Det redovisas även statistik för 

det som IVO själva benämner händelsekategori dokumentation, då uppdelat i antal inkomna 

klagomål, antal beslutade klagomål och antal beslut som avslutades med kritik fördelat på län. 

Detta redovisas enbart de år då denna händelsekategori var en av de fem största 

händelsekategorierna [3] [4] [5] [6] [7]. 

 

Något som ska noteras är att IVO inte publicerar siffror lika med eller mindre än fem på grund 

av risken att obehörigt röja enskilda. Det ska även observeras att antalet beslutade ärenden 

kan skilja sig från antalet inkomna på grund av handläggningstider. Ett klagomål kan också 

gälla ett eller flera län [3] [4] [5] [6] [7] 



 

 

Examensarbete YhVA17 19-06-27  4 

 

Bristande dokumentation inom 

vården – Vanligt eller inte? 

 Solveig Andersson   

 

 

 

 

3.1 STATISTIK 2013 

Under 2013 inkom det totalt 6 488 klagomål enligt Patientsäkerhetslagen till IVO. Beslut togs 

i 5 001 av dessa ärenden och 537 resulterade i kritik. Inom händelsekategori dokumentation 

redovisas det 233 beslutade klagomål och av dessa avslutades 100 med kritik. Det redovisas 

inga klagomål gällande händelsekategori dokumentation för Värmland [3]. 
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I diagram nummer ett ses totalt antal inkomna klagomål, antal beslutade klagomål och 

andelen klagomål som avslutades med kritik fördelat på länen. I diagram nummer två ses 

antal beslutade klagomål i händelsekategorin dokumentation fördelat på län samt hur många 

av dessa som ledde till kritikbeslut [3]. 
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Händelsekategorier 2013
Antal utredda 

beslut

Varav 

kritikbeslut
Händelsekategorier 2013

Antal utredda 

beslut

Varav 

kritikbeslut

Vård och behandling 1282 300 Väntetid 32 10

Diagnostisering 862 226 Provtagning/-hantering 26 9

Bemötande* 359 61 Informationssäkerhet 25 3

Dokumentation 233 100 Förväxling 23 8

Informationsöverföring 167 41 Tvångsåtgärder 23 2

Läkemedelshantering 160 42 Självmord 20 4

Omsorg/omvårdnad 154 28 Personal - bemanning 19 1

Delaktighet och 

självbestämmande
128 29 Rådgivning 18 8

Planering av vård och omsorg 111 27 Vårdrelaterade infektioner 18 4

Samverkan 85 22 Fysisk miljö 15 3

Personal - kompetens 82 19 Transport 15 3

Uppföljning 61 32 Vårdnivå 15 3

Fall/fallskada 58 10 Medicinteknisk produkt 12 3

Remisshantering 52 16 Vårdhygien 9 4

Sekretess 48 7 Egenvård 5 0

Tillsyn/övervakning 39 9 Överbeläggning 3 1

Prioritering 37 8 Självmord - Fullbordat 1 0  

Tabell 1 

 

I tabell nummer ett ses antal utredda beslut och hur många av dessa som avslutades med kritik 

per händelsekategori för hela riket under 2013. Händelsekategori dokumentation var den 

fjärde största händelsekategorin det här året [3]. 
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3.2 STATISTIK 2014 

Under 2014 inkom det totalt 6 832 klagomål enligt Patientsäkerhetslagen till IVO. Beslut togs 

i 7 559 ärenden. Beslut utredda i sak uppgick till 4 630 och totalt avslutades 1 503 ärenden 

med kritik. Inom händelsekategori dokumentation redovisas det 376 klagomål och 239 av 

dessa avslutades med kritik. Det redovisas 7 klagomål inom händelsekategori dokumentation 

för Värmland, det redovisas inte om någon av dessa 7 klagomål avslutas med kritik [4]. 
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4 

I diagram nummer tre ses totalt antal inkomna klagomål, antal beslutade klagomål, antal 

klagomål beslutade i sak och andelen klagomål som avslutades med kritik fördelat på länen. I 

diagram nummer fyra ses antal beslutade klagomål i händelsekategorin dokumentation 

fördelat på län samt hur många av dessa som ledde till kritikbeslut [4]. 



 

 

Examensarbete YhVA17 19-06-27  9 

 

Bristande dokumentation inom 

vården – Vanligt eller inte? 

 Solveig Andersson   

 

 

 

 

Händelsekategorier 2014
Antal utredda 

beslut

Varav 

kritikbeslut
Händelsekategorier 2014

Antal utredda 

beslut

Varav 

kritikbeslut

Vård och behandling 2779 852 Väntetid 53 23

Diagnostisering 1601 593 Tillsyn/övervakning 51 26

Bemötande* 591 190 Sekretess 47 16

Dokumentation 376 239 Rådgivning 45 20

Informationsöverföring 287 156 Vårdrelaterade infektioner 45 18

Läkemedelshantering 284 100 Informationssäkerhet 38 20

Omsorg/omvårdnad 235 90 Vårdnivå 29 12

Planering av vård och omsorg 221 125 Förväxling 28 12

Delaktighet och 

självbestämmande
189 89 Vårdhygien 28 7

Samverkan 139 83 Personal - bemanning 26 14

Personal - kompetens 130 75 Självmord 20 11

Remisshantering 116 78 Transport 20 8

Uppföljning 92 56 Fysisk miljö 18 5

Prioritering 90 33 Medicinteknisk produkt 18 9

Fall/fallskada 85 45 Egenvård 14 3

Provtagning/-hantering 70 38 Överbeläggning 3 2

Tvångsåtgärder 53 21  

Tabell 2 

I tabell nummer två ses antal utredda beslut och hur många av dessa som avslutades med 

kritik per händelsekategori för hela riket under 2014. Händelsekategori dokumentation var 

den fjärde största händelsekategorin det här året [4]. 
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3.3 STATISTIK 2015 

Under 2015 inkom det totalt 6 198 klagomål enligt Patientsäkerhetslagen till IVO. Beslutade 

uppgick till 8 678, varav beslut utredda i sak var 6 102 och 1 932 avslutades med kritik. Inom 

händelsekategori dokumentation utreddes 266 beslut och 185 avslutades med kritik. Då 

händelsekategori dokumentation var den sjätte största händelsekategorin 2015 redovisas inte 

fördelningen mellan länen i dokumentet som var tillgängligt när denna rapport 

sammanställdes, varför denna information saknas [5]. 

 

 

 

5 

I diagram nummer fem ses totalt antal inkomna klagomål, antal beslutade klagomål, antal 

klagomål beslutade i sak och andelen klagomål som avslutades med kritik fördelat på länen 

[5]. 
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Händelsekategorier 2015
Antal utredda 

beslut

Varav 

kritikbeslut
Händelsekategorier 2015

Antal utredda 

beslut

Varav 

kritikbeslut

Vård och behandling 3972 1165 Sekretess 56 22

Diagnostisering 1832 655 Provtagning/-hantering 54 26

Bemötande* 412 105 Tvångsåtgärder 46 15

Informationsöverföring 318 154 Vårdnivå 42 14

Läkemedelshantering 288 118 Personal - bemanning 41 24

Dokumentation 266 185 Vårdhygien 38 12

Omsorg/omvårdnad 190 67 Självmord 37 24

Planering av vård och omsorg 189 98 Transport 36 13

Delaktighet och 

självbestämmande
150 46 Informationssäkerhet 33 16

Samverkan 137 89 Förväxling 30 20

Uppföljning 130 80 Rådgivning 30 13

Remisshantering 117 69 Medicinteknisk produkt 26 8

Personal - kompetens 92 36 Egenvård 9 3

Fall/fallskada 84 42 Fysisk miljö 8 3

Tillsyn/övervakning 75 37 Omprövning 3 1

Prioritering 74 30 Överklagan 3 0

Vårdrelaterade infektioner 62 17 Överbeläggning 2 1

Väntetid 58 22 Övrigt / Uppgift saknas 99 22  

Tabell 3 

 

I tabell nummer tre ses antal utredda beslut och hur många av dessa som avslutades med kritik 

per händelsekategori för hela riket under 2015. Händelsekategori dokumentation var den 

sjätte största händelsekategorin det här året [5]. 
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3.4 STATISTIK 2016 

Under 2016 inkom det totalt 7 181 klagomål enligt Patientsäkerhetslagen till IVO. Antal 

beslutade uppgick till 7 087, varav antal beslut utredda i sak var 4 193 och totalt 1 474 

avslutades med kritik. Inom händelsekategori dokumentation utreddes 174 beslut och 120 

avslutades med kritik. Då händelsekategori dokumentation var den sjätte största 

händelsekategorin 2016 redovisas inte fördelningen mellan länen i dokumentet som var 

tillgängligt när denna rapport sammanställdes [6]. 
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I diagram nummer sex ses totalt antal inkomna klagomål, antal beslutade klagomål, antal 

klagomål beslutade i sak och andelen klagomål som avslutades med kritik fördelat på länen 

[6]. 
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Händelsekategorier 2016
Antal utredda 

beslut

Varav 

kritikbeslut
Händelsekategorier 2016

Antal utredda 

beslut

Varav 

kritikbeslut

Vård och behandling 2821 927 Väntetid 42 17

Diagnostisering 1228 482 Prioritering 36 23

Bemötande* 299 80 Informationssäkerhet 33 17

Läkemedelshantering 199 98 Självmord 33 14

Informationsöverföring 189 105 Provtagning/-hantering 32 20

Dokumentation 174 120 Vårdnivå 26 14

Delaktighet och 

självbestämmande
142 59 Vårdhygien 22 7

Omsorg/omvårdnad 122 58 Medicinteknisk produkt 21 11

Planering av vård och omsorg 121 65 Personal - bemanning 19 12

Uppföljning 107 71 Förväxling 18 14

Samverkan 88 63 Transport 16 9

Remisshantering 76 56 Rådgivning 14 10

Personal - kompetens 71 41 Fysisk miljö 6 2

Tillsyn/övervakning 67 40 Egenvård 4 2

Fall/fallskada 65 31 Omprövning 2 1

Vårdrelaterade infektioner 49 17 Överbeläggning 1 1

Sekretess 48 18 Övrigt / Uppgift saknas 61 31

Tvångsåtgärder 44 16  

Tabell 4 

I tabell nummer fyra ses antal utredda beslut och hur många av dessa som avslutades med 

kritik per händelsekategori för hela riket under 2016. Händelsekategori dokumentation var 

den sjätte största händelsekategorin det här året [6]. 
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3.5 STATISTIK 2017 

Under 2017 inkom det totalt 8 340 klagomål enligt Patientsäkerhetslagen till IVO. Beslut togs 

i 7 562 ärenden. Beslut utredda i sak uppgick till 4 354 och totalt avslutades 1 693 ärenden 

med kritik. Av dessa var det 176 klagomål som ingick i händelsekategori dokumentation och 

118 av dessa avslutades med kritik. Det redovisas inga klagomål inom händelsekategori 

dokumentation för Värmland [7]. 
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I diagram nummer sju ses totalt antal inkomna klagomål, antal beslutade klagomål, antal 

klagomål beslutade i sak och andelen klagomål som avslutades med kritik fördelat på länen. I 

diagram nummer åtta ses antal beslutade klagomål i händelsekategorin dokumentation 

fördelat på län samt hur många av dessa som ledde till kritikbeslut [7]. 
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Händelsekategorier 2017
Antal utredda 

beslut

Varav 

kritikbeslut
Händelsekategorier 2017

Antal utredda 

beslut

Varav 

kritikbeslut

Vård och behandling 3005 1080 Vårdrelaterade infektioner 36 17

Diagnostisering 1208 534 Informationssäkerhet 33 15

Bemötande* 289 79 Sekretess 33 8

Informationsöverföring 206 114 Provtagning/-hantering 31 17

Dokumentation 176 118 Rådgivning 28 13

Läkemedelshantering 173 95 Tvångsåtgärder 28 16

Uppföljning 129 79 Vårdnivå 27 14

Delaktighet och 

självbestämmande
115 48 Självmord 27 14

Planering av vård och omsorg 115 69 Vårdhygien 21 11

Omsorg/ omvårdnad 96 50 Förväxling 17 15

Remisshantering 81 54 Personal - bemanning 17 9

Samverkan 78 55 Transport 16 7

Väntetid 66 40 Medicinteknisk produkt 9 3

Personal - kompetens 65 28 Fysisk miljö 5 2

Tillsyn/ övervakning 53 33 Egenvård 3 1

Fall/fallskada 46 31 Överbeläggning 3 2

Prioritering 42 23 Övrigt / Uppgift saknas 64 31  

Tabell 5 

I tabell nummer fem ses antal utredda beslut och hur många av dessa som avslutades med 

kritik per händelsekategori för hela riket under 2017. Händelsekategori dokumentation var 

den femte största händelsekategorin det här året [7]. 
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4 DISKUSSION 

Att dokumentation är ett vanligt område att lämna klagomål om är tydligt, det hamnar som 

lägst på sjätte plats och som högst på fjärde plats av ett trettiotal olika händelsekategorier 

mellan åren 2013 och 2017.  

 

Statistiken visar en lätt ökning av totalt antal inkomna klagomål till IVO från 2013 till 2017. 

Den visar även att antal utredda beslut inom händelsekategori dokumentation gick upp från år 

2013 till 2014, där 2014 har det högsta antalet utredda beslut. Sedan har det minskat stadigt 

från år till år. Jag tror att en bidragande orsak till detta kan vara att under den här perioden 

blev det inom de flesta regioner och landsting möjligt för patienterna att läsa sina journaler via 

nätet. Patienternas användande av tjänsten har ökat kraftigt med en topp runt år 2015 och 

2016 [9]. Något som troligtvis har gjort att avsaknad av dokumentation, eller felaktig 

dokumentation, har blivit uppmärksammat av patienterna själva och därmed åtgärdats utan att 

någon anmälan till IVO har gjorts. 

 

Det är även tydligt att en stor andel av besluten som utreds inom händelsekategori 

dokumentation leder till kritik från IVO, jämfört med hur många av de totalt antal inkomna 

klagomålen som avslutas med kritik. Det beror troligtvis på att det i många fall är en ren 

avsaknad av dokumentation som utretts och om dokumentation saknas är det dels ett rent 

lagbrott, dels kan det leda till allvarliga konsekvenser för patientens vård och hälsa. Vad som 

gör att dokumentationen brister har inte undersökts närmre men det skulle kunna vara en 

tänkbar fördjupning om tiden hade räckt till. 

 

Då min ursprungliga fråga tyvärr inte kunde besvaras fick jag tänka om. Jag hade även tänkt 

att göra en lite djupare undersökning gällande IVOs utredningar och beslut men detta kunde 

heller inte att göras på grund av kostnader och tidsram. 

 

Den ursprungliga frågan om frasen * * * * *TEXT SAKNAS* * * * * som används inom 

Region Värmland är fortfarande intressant och jag hoppas att det är något som kommer att 

undersökas, antingen av Region Värmland eller någon annan som ser ett intresse av att 

undersöka hur det ligger till. 
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Bristande dokumentation inom 

vården – Vanligt eller inte? 

 Solveig Andersson   

 

 

 

 

5 SLUTSATSER 

De flesta regioner har mer eller mindre problem med sin dokumentation. Det är ett 

återkommande problem som dock har blivit mindre frekvent de senaste åren. Det är dessutom 

ofta så pass allvarligt att det resulterar i kritik från IVO. Regionerna behöver därför fortsätta 

med sin kvalitetssäkring och verkligen säkerställa att all dokumentation utförs korrekt och i 

enlighet med svensk lagstiftning. 
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