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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Studier visar på att användandet av omvårdnadsdiagnoser har flera fördelar för 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. De främjar patientens delaktighet i vården samt 

uppmärksammar sjuksköterskan på patientens omvårdnadsbehov. Andra studier visar på att 

standardvårdplaner upplevs effektivisera sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation och bidra till 

en likvärdig och god kvalité på vården. Dock kan de anses vara oflexibla och därför behöva 

kompletteras med en individuell vårdplan.   

Syfte: Syftet var att undersöka i vilken utsträckning omvårdnadsdiagnoser och -åtgärder 

dokumenterades och utfördes. Vidare undersöktes vilken typ av vårdplan som användes och om det 

gick att se någon skillnad mellan avdelningarna avseende omvårdnadsdokumentationen. 

Metod: Det utfördes en retrospektiv journalgranskningsstudie med innehållsanalys och kvantitativ 

analys, även en statistisk analys Mann-Whitney U test användes. Studien utfördes på två medicinska 

avdelningar och undersökningsgruppen var patienter med hjärtsvikt. 

Resultat: Totalt ingick 43 patientjournaler i studien. Det förekom omvårdnadsdiagnoser endast i 

ringa utsträckning. Det identifierades 259 omvårdnadsproblem som indelades i 34 olika kategorier. 

Det identifierades 193 omvårdnadsåtgärder, de delades in i 28 olika kategorier. På avdelning 1 var 

majoriteten av SVP-er kopplade till undersökningar/ingrepp, på avdelning 2 gällde majoriteten 

hjärtövervakning och utskrivningsplanering. Individuella vårdplaner förekom endast i ringa 

utsträckning. Det fanns en signifikant skillnad mellan avdelningarna gällande antalet utförda 

omvårdnadsåtgärder/journal och förekomsten av individuella vårdplaner. 

Slutsats: Omvårdnadsdokumentationen var bristfällig. Avdelningarna skulle behöva göra en 

översyn och utveckla arbetet med journalföringen. Flera och mer djupgående studier behöver 

genomföras inom området. 

 

Nyckelord: omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsåtgärder, omvårdnadsdokumentation, 

standardvårdplaner, individuella vårdplaner, hjärtsvikt 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: The use of nursing diagnoses has several benefits for nursing care. Previous studies 

show that they promote patient participation in the nursing care and increase nurses’ awareness of 

the patient's care needs. Other studies show that standardized care plans are perceived as promoting 

the efficiency of nursing documentation and contribute to an equitable and quality of the nursing 

care. However, by some nurses they are considered inflexible, and therefore they have to be 

supplemented with an individual care plan. 

Aim: The aim of this study was to examine to what extent nursing diagnoses and interventions were 

documented and executed. Furthermore there was an examination as to what kind of standardized 

care plan was used and whether it was possible to see any differences between the departments 

regarding nursing documentation. 

Method: A retrospective medical record study with content analysis and quantitative analysis was 

conducted, even a statistical analysis, Mann-Whitney U test, was used. The study was conducted on 

two medical wards and the study group consisted of patients with heart failure. 

Results: In total, 43 patient records were included in the study. Nursing diagnoses appeared only to 

a negligible extent. 259 nursing problems were identified and divided into 34 different categories 

and 193 nursing interventions were identified and partitioned into 28 different categories. On 

section 1, the majority of the standardized care plans concerned treatments/interventions. The 

majority of standardized care plans on section 2 concerned cardiac monitoring and discharge 

planning. Individual care plans appeared only to a small extent. There was a significant difference 

between the departments regarding the number of executed nursing interventions per record and the 

occurrence of individual care plans. 

Conclusion: The nursing documentation was inadequate. It would be advisable for the departments 

to conduct a review and develop the work of the nursing documentation. A greater number of 

studies, with additional depth, would have to be conducted.  

 

Keywords: nursing diagnosis, nursing intervention, nursing documentation, standardized care plan, 

individual care plan, heart failure 
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BAKGRUND  

Omvårdnadsteori 

För att uppnå en god omvårdnad och en personcentrerad säker vård utgår sjuksköterskan från 

omvårdnadsprocessens fem steg. Omvårdnadsprocessen som teoretisk modell beskrivs i fem steg: 

”Bedömning med analys  precisering av behov/diagnos  förväntat resultat/mål  planerade 

och genomförda åtgärder  resultat och/eller utvärdering” (Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-

Ekstrand, 2013., s.14). Således är omvårdnadsdiagnoser och -åtgärder en del av 

omvårdnadsprocessen och viktiga för sjuksköterskans yrkesutövande (Ehnfors el al., 2013). 

 

Sjuksköterskor har under ett antal decennier skrivit och formulerat omvårdnadsdiagnoser. Studier 

visar att arbete utifrån dessa påverkar patientens välbefinnande (Lunney, 2013).  

En omvårdnadsdiagnos kan enligt Ehnfors et al. (2013) definieras som, en beskrivning av ett 

omvårdnadsbehov eller -problem hos patienten som kan förbättras genom att utföra omvårdnad. 

Den innehåller två delar, problemet eller behovet samt den misstänkta orsaken. 

Omvårdnadsdiagnoserna är föränderliga under patientens vårdtid beroende på vilka problem 

patienten upplever.  

 

En omvårdnadsdiagnos formuleras i samarbete med patienten. Syftet är att förbättra patientens hälsa 

genom att tillsammans arbeta med de identifierade områdena genom omvårdnadsåtgärder  

 (Lunney, 2013). Enligt Björvell (2011) definierar Saba en omvårdnadsåtgärd som: 

 

”En enskild handling- behandling, procedur eller aktivitet- som avser att uppnå det förväntande 

resultatet (målet) för en omvårdnadsdiagnos som sjuksköterskan är ansvarig för. 

Omvårdnadsdiagnos och mål styr alltså val av omvårdnadsåtgärd. ” (Saba, 2006) 

Virginia Henderson 

De fyra konsensusbegreppen som ligger till grund för all omvårdnad; människa, omvårdnad, miljö 

och hälsa (Jahren Kristoffersen, 2005) kommer till uttryck i Virginia Hendersons (1982) 

omvårdnadsteori. Hennes teori innebär att omvårdnad utförs för att hjälpa patienten uppfylla sina 

basala behov och arbeta mot patientens självständighet, för att därigenom främja hälsan. En 

människa är därmed i behov av omvårdnad när denne inte förmår att möta sina grundläggande 
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behov, vilka Henderson har sammanfattat i fjorton punkter, se bilaga 1. Henderson anser att varje 

patient har olika förutsättningar och det är sjuksköterskans uppgift att se dessa och stödja patienten 

utifrån den individuella situationen. Hon menar att det är viktigt att sjuksköterskan planerar och 

dokumenterar vården genom att upprätta en vårdplan utifrån patientens behov, som kontinuerligt 

följs upp. Patienter kan ha behov av likvärdiga åtgärder utifrån diagnostiken, men vårdplanerna ska 

skilja sig mellan olika patienter för att vården ska individanpassas (Henderson, 1982). Hendersons 

teori kan kopplas till dagens omvårdnadsarbete vad gäller personcentrerad vård och dokumentation. 

Teorin kommer till uttryck i sjuksköterskans arbete med omvårdnadsdiagnoser och upprättandet av 

vårdplaner. 

Lagstiftning 

Patientlagen (SFS, 2014:821) syftar till att stärka patientens ställning inom vård och omsorg, den 

vill främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen betonar patientens rätt till 

information och att vården ska utformas efter patientens behov. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) 1 och 2 §§ 3 kap. ska vårdgivaren leda, planera och kontrollera vården så att den är 

patientsäker och av god kvalitet samt genomföra åtgärder för att förebygga att vårdrelaterade skador 

uppstår. Patientdatalagen (SFS, 2008:335) anger att en patientjournal ska innehålla väsentlig 

information om bakgrunden till att vården ges, diagnoser och anledningen till att åtgärder utförs. 

Det ska även framgå vilka åtgärder som är planerade och vilka som utförds, vilken information som 

patienten har erhållit samt vilka ställningstaganden patienten eller anhöriga har tagit. Syftet med 

lagen är att bidra till att patienter ska erhålla en god och säker vård. 

Omvårdnadsdokumentation 

Omvårdnadsdiagnoser är verktyg som har flera fördelar för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. De 

främjar patientens delaktighet i vården genom ett ökat samspel mellan patienten och sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan blir även mer uppmärksam på patientens omvårdnadsbehov (Axelsson et al., 2006). 

En studie av Müller-Staub et al. (2006) visar på att användningen av omvårdnadsdiagnoser ökar 

bedömningsdokumentationen, men att omvårdnadsdiagnoserna ofta blir ofullständigt 

dokumenterade i praktiken. Däremot menar Urquhart et al. (2009) att det inte finns några konkreta 

belägg för att dokumentationen av omvårdnadsdiagnoser underlättar sjuksköterskan dagliga arbete, 

eller att det skulle förbättra omvårdnaden eller utfallet av denna. Det finns snarare belägg för att det 

är en administrativ börda och att det inte är en integrerad del av arbetet. De påpekar att det behövs 
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genomföras mer forskning inom detta område och att journalsystemen behöver utvecklas 

tillsammans med sjuksköterskorna.  

 

Det finns studier som visar på att det är en komplex process med flera faktorer som pågår vid 

omvårdnadsdokumentationen. Dessa faktorer utgör bland annat systemets uppbyggnad, 

användarvänlighet och hur sjuksköterskorna känner för att dokumentera samt deras kunskap. Därför 

behövs ett samlat grepp för att förbättra omvårdnadsdokumentationen (Scrut, 2014). 

 

För att kunna hålla en god kvalitet i omvårdnadsdokumentationen har sju olika områden 

identifierats som viktiga. Dessa är; en patientorienterad journal, de uppgifter sjuksköterskan utför, 

objektiv beskrivning av situationen (ingen tolkning), journalen ska vara lättläst och i kronologisk 

ordning, dokumentationen ska skrivas i anslutning till händelsen och uppdateras samt följa lagar och 

föreskrifter. Journalen ska alltså vara lätt att följa och endast innehålla relevanta uppgifter. Den ska 

även innehålla patientens önskemål och beslut samt vilken information denne har erhållit. Journalen 

ska skrivas med patienten i fokus (Jefferies, Johnson & Griffiths, 2010). 

 

VIPS är ett validerat sorteringsinstrument som kan användas i omvårdnadsprocessen och 

omvårdnadsdokumentationen, VIPS står för välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet och 

bygger på personcentrerad vård och omvårdnadsprocessen. Det innehåller olika sökord och dessa 

sökord hjälper sjuksköterskan att sortera informationen om patienten och identifiera 

omvårdnadsbehov. I VIPS är omvårdnadsprocessen en lösningsfokuserad arbetsmetod vilket 

innebär att identifiera olika lösningar på omvårdnadsproblem och beskriva dem i fritext (Björvell, 

2011; Ehnfors et al., 2013). Detta instrument används på sjukhuset där studien genomfördes. Ett 

internationellt känt och validerad klassificeringsintrument som används för att klassificera 

omvårdnadsdiagnoser är North American Nursing Diagnosis-International (NANDA-I). Den är ett 

av de vanligaste klassificeringsinstrumenten av omvårdnadsdiagnoser i USA och Europa, men 

används inte i stor utsträckning i Sverige. Två andra internationella klassificeringsinstrument vilka 

oftast används tillsammans med NANDA-I är Nursing Intervention Classification (NIC) och 

Nursing Outcome Classification (NOC). Dessa klassificerar omvårdnadsåtgärder och 

omvårdnadsutfall, det vill säga utfallet av den givna vården (Heather Herdman, 2013; Thoroddsen 

et al., 2012). 
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Edlund och Forsberg (2013) definierar en standardvårdplan (SVP) som en handlingsplan som sätter 

en grundnivå för sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. Standardvårdplanen kan användas hos 

patienter med samma medicinska diagnos eller liknande behandling, därmed skapas förutsättningar 

för att vården standardiseras. SVP kan kompletteras med en individuell vårdplan (IVP). 

 

I Sverige finns det ett flertal olika journaldokumentationssystem, ett av dem som används är 

Cambio-COSMIC (Cambio healthcare system, 2015). I detta datajournalsystem finns 

standardvårdplaner (SVP) inlagda som utgår från medicinska diagnoser och undersökningar på det 

studerade sjukhuset. Det finns även mallar för individuella vårdplaner (IVP), som har sin 

utgångspunkt i patientens individuella behov. De kan antingen upprättas med hjälp av 

standardiserade förval eller skrivas i fritext.  

 

Svenska sjuksköterskor har en positiv erfarenhet av att använda standardiserade vårdplaner, de 

upplevde att det är ett bra dokument att grunda omvårdnaden på samt att det hjälpte dem att ge en 

likvärdig vård till patienterna med hög kvalité. Användandet av SVP underlättade dokumentationen 

och gjorde den mer effektiv, dessutom minskade onödigt dokumenterande.  Nackdelen som 

upplevdes var att SVP är oflexibla och ökade risken för att förbise individuella behov, samt att 

ibland fanns inte de sökord som efterfrågades vilket fick kompletteras med en individuell vårdplan 

(Fogelberg Dahm och Wandsten, 2008; Jakobsson och Wann-Hansson, 2013). 

 

Omvårdnad vid hjärtsvikt 

De vanligaste omvårdnadsdiagnoserna hos patienter med hjärtsvikt på tre amerikanska sjukhus var; 

aktivitets intolerans, minskad hjärtminut-volym, risk för fall och otillräcklig kunskap klassificerade 

enligt NANDA-I. De vanligaste omvårdnadsåtgärderna enligt klassifikationssystemet NIC var 

smärtlindring och hudobservation (Scherb et al., 2011). Studier i USA har visat att omvårdnaden av 

hjärtsviktspatienter har haft en positiv effekt inom upplevda problemområden för patienterna. 

Omvårdnadsutfallen var enligt NOC; effektivare hjärtfunktion, fallriskförbyggande beteende, 

egenvårdkunskaper, minskad smärtnivå, ökad kunskap, förbättrat respiration, vätskebalans och 

immunstatus samt minskad risk för skadad hud (Scherb et al., 2011; Park., 2013).  
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Problemformulering 

Målet med studien var att undersöka förekomsten av omvårdnadsdiagnoser, -åtgärder och 

dokumentationen hos patienter med hjärtsvikt. Det ansågs vara intressant eftersom hjärtsvikt är en 

kronisk sjukdom där omvårdnaden anses vara av vikt för patientens välbefinnande och livskvalité. 

Dessutom är det den vanligaste inläggningsorsaken hos patienter äldre än 65 år i Sverige (Ericson 

och Ericson, 2012), men ändå har det under studien inte hittats några svenska studier som belyser 

området. 

 

Studien kommer att utgå ifrån patienter med den medicinska diagnosen hjärtsvikt med ICD-koden 

(Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk 

förteckning, svensk version 2011) ICD-10-SE 150 vilket enligt Socialstyrelsen (2010) står för 

hjärtinsufficiens med dess underdiagnoser. Diagnosen valdes för att kunna göra jämförelser mellan 

avdelningar. I Sverige har alla rätt till likvärdig vård, vilket innebär att vården ska vara av samma 

kvalité oberoende av var du befinner dig inom vården (Socialstyrelsen, 2015). Därför är det 

intressant att undersöka om det förekommer någon skillnad mellan avdelningarna och i så fall vilka.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning omvårdnadsdiagnoser och 

omvårdnadsåtgärder dokumenteras och utförs. Vidare undersöks vilken typ av vårdplan som 

används och om det går att se någon skillnad mellan avdelningarna avseende 

omvårdnadsdokumentationen. 

Frågeställningar 

1. Vilka omvårdnadsdiagnoser identifieras och i vilken utsträckning? 

2. Vilka omvårdnadsåtgärder identifieras och i vilken utsträckning? 

3. Vilka standardvårdplaner (SVP) används och i vilken utsträckning? 

4. I vilken utsträckning används individuella vårdplaner (IVP)? 

5. Vilka skillnader finns gällande förekomst av omvårdnadsdiagnoser och omvårdnadsåtgärder 

mellan avdelningarna? 
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METOD 

Design 

I studien gjordes en deskriptiv tvärsnittsstudie i form av en journalgranskning.  

Urval 

Studien byggdes på ett strategiskt urval (Ejlertsson, 2012). Urvalet var baserat på de data som fanns 

att tillgå samt var i hanterbar mängd i förhållande till studien. Urvalet bestod av journaler till 

inlagda patienter med medicinska diagnosen hjärtinsufficiens ICD-10-SE 150 (hjärtsvikt) under 

augusti-december 2014. Tidsperioden valdes eftersom journalerna fortfarande ansågs vara aktuella 

och att det troligen fanns tillräckligt med journaler som uppfyllde kriterierna inom denna tidsperiod.  

Det granskades 43 patientjournaler från patienter som varit inneliggande på två olika 

medicinavdelningar vid ett sjukhus i Mellansverige. Målet var att granska 30 journaler från 

respektive avdelning. Det erhölls 30 journaler från avdelning 1 från hösten 2014 med ett bortfall. 

Det erhålls 18 journaler från avdelning 2 med fyra bortfall. Tidsperioden för avdelning 2 utökades 

till 1 januari-31 december 2014 på grund av ett för litet underlag under första tidsperioden. Det 

valda antalet journaler passade tidsramen för projektet samt ansågs vara tillräckligt för att utgöra ett 

tillförlitligt resultat för att kunna utläsa om hur det såg ut på avdelningarna.  

Inklusionskriterier:  

 

Vårdtid: 2-30 dagar 

Avdelning 1 period: 1/8-31/12 2014 

Avdelning 2 period 1/1-31/12 2014  

Ålder: 50-75 år 

Exklusionskriterier:  

Patienter utlokaliserade på annan vårdenhet 

Skyddad identitet 

Personlig kännedom om patienten 
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Internbortfall 

Tre typer av standardvårdplaner exkluderades från studien eftersom de inte utfördes på avdelningen 

utan på enheten där undersökningen/ingreppet utfördes. En IVP exkluderades eftersom den inte 

ansågs vara kopplad till omvårdnad, utan enbart innehöll anteckningar om överflyttning mellan 

avdelningar.  

Kontext 

En beskrivning av avdelningarnas riktlinjer och rutiner angående omvårdnadsdokumentation och 

journalföring har efterfrågats men inte erhållits. 

Datainsamlingsmetod 

En journalgranskningsmall konstruerades för att det skulle vara möjligt att göra likvärdiga 

bedömningar av journalerna. Mallen konstruerades efter en förlaga som återfanns i ett arbete om 

hjärtsvikt (Ohlsson, Sundberg & Svensson., i.d.) samt med inspiration från Cat-ch-Ing- instrumentet 

(Björvell, 2011).  

En pilotstudie med fyra journaler genomfördes för att utvärdera journalgranskningsmallen. Efter 

den genomförda pilotstudien justerades granskningsmallens utformning för att kunna besvara 

frågeställningarna, mallen finns i bilaga 3. 

I pilotstudien framkom tydligt frånvaro av omvårdnadsdiagnoser definierat enligt NANDA-I och 

Ehnfors et al. (2013), se sida 1. I brist på omvårdnadsdiagnoser i journalerna valdes istället att 

analysera dokumenterade omvårdnadsproblem funna i journaldelarna rapportblad, status, SVP och 

IVP. För att inkluderas krävdes att omvårdnaden hade betydelse för att lindra eller förbättra 

omvårdnadsproblemet.  

 

Analysinstrumentet Cat-ch-ing användes för att göra en gradering av kvalitén på 

omvårdnadsdiagnoserna. Cat-ch-ing är ett välbeprövat analysinstrument med hög validitet och 

reliabilitet. För analys av kvalitén av omvårdnadsåtgärderna konstruerades ett instrument med 

utgång från Björvell (2011), se bilaga 3. Då mätinstrumentet konstruerades för denna studie är det 

således inte utvärderat i fråga om validitet eller reliabilitet. 

 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ACatrin%20Bj%C3%B6rvell
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Tillvägagångssätt 

Tillstånd inhämtades från de två berörda verksamhetschefer. Tillgången till journalsystemet och 

utdatan gavs av vårdsystemssamordnaren vid de berörda verksamheterna. Journalerna beställdes 

utifrån kriterierna för studien. Insamlingen av relevant data gjordes med hjälp av 

granskningsmallen. De första fyra journalerna granskades gemensamt. Under tiden för 

datainsamlingen befann sig granskarna i samma rum och kunde rådfråga varandra om något var 

oklart. Granskningsmallarna kodades och ett dataregister förvarades separat för att bevara 

sekretessen. Om patienter återkom med flera inläggningar under studietiden räknades varje tillfälle 

separat. Efter avslutad studie destrueras journalgranskningsmallarna samt dataregistret. 

Forskningsetiska överväganden 

För att kunna genomföra en journalgranskningsstudie krävdes ett tillstånd från verksamheten för att 

få tillgång till berörda patientjournaler. I 4 § 2 kap i patientdatalagen (SFS, 2008:355) framgår att 

journaluppgifter får användas i syfte att utveckla kvalitén på vården. Verksamhetscheferna ansåg att 

arbetet kunde ses som en del i kvalitetsutvecklingen av dokumentationen och vården i 

verksamheten. 

Att få tillgång till patientjournaler är etiskt problematiskt, eftersom det kan kränka patientens 

integritet, dessutom är det känsliga uppgifter som behandlas och kan skada patienten om 

uppgifterna inte behandlas konfidentiellt (Centrum för forsknings- & bioteknik, 2015). I denna 

studie hanterades journalerna konfidentiellt. Det är viktigt att ha i åtanke hur 

journalgranskningsmallarna handhas och inte lämna dem obevakade, trotts att de är avidentifierade. 

Det är även viktigt att reflektera över resultatet innan det publiceras för att undvika risk för 

identifikation genom att vissa data som redovisas är för specifika (Ehnfors et al., 2013). 

Sjukhuset kom fram till att det ej behövdes en etisk prövning innan studien genomfördes så länge 

den ansågs vara relevant av sjukhusdirektören och verksamhetsledarna. Dessutom krävs ingen 

etikprövning för studier som utförd på högskolenivå enligt lagen om etikprövning (SFS, 2003:460).  

Bearbetning och analys 

Den insamlade datan sammanställdes i ett antal Excel- och Word-dokument. Eftersom 

dokumentationen såg olika ut beroende på vilken del av journalen som det var dokumenterat i, har 

analysen av anteckningarna genomförts på olika sätt. Omvårdnadsproblemen och 
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omvårdnadsåtgärderna kategoriserades var för sig, men åtgärderna kopplades till 

omvårdnadsproblemen. 

Då status och rapportbladet var skrivna i fritext gjordes en analys av för studien aktuell text både 

gällande omvårdnadsdiagnoser och –åtgärder. Först skrevs en förenkling av anteckningarna in i 

Excel. Omvårdnadsdiagnoserna/problemen och åtgärderna strukturerades under de olika 

förekommande sökorden i COSMIC vilka var; kommunikation, kunskap/utveckling, 

lungor/andning, hjärta/cirkulation, nutrition, munhälsa, elimination, hud/vävnad, hud/sår, aktivitet, 

sömn, smärta, psykosocialt, välbefinnande och sinnesintryck. I rapportbladet förekom anteckningar 

om akuta händelser med tillhörande åtgärder, dessa har inte inkluderats i studien. Med akuta 

händelser menas till exempel postoperativ blödning, svimning, medvetandebortfall, komplikationer 

vid blodtransfusion eller andra händelser som kräver akut läkarkontakt eller behandling. 

Anteckningarna kondenserades för att kunna analyseras och kategoriseras in i olika kategorier. Att 

sortera omvårdnadsproblemen och –åtgärderna in i kategorier ansågs vara nödvändigt för att kunna 

få ett överskådligt resultat. Se tabell 1 för exempel på analys av journalanteckning. 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys av omvårdnadsproblem. 

 

Antalet och vilka SVP-er strukturerades i ett Excel-dokument. SVP-erna analyserades utifrån deras 

innehåll, om de gällde omvårdnad vid hjärtsvikt, omvårdnad relaterat till undersökningar/ingrepp 

eller övrigt (hjärtövervakning eller utskrivningsplanering). Standardvårdplanerna som rörde 

nyupptäckt hjärtsvikt hade flera omvårdnadsproblem, dessa kategoriserades in i kategorier 

tillsammans med omvårdnadsproblem från status och rapportbladet. Samma tillvägagångssätt 

användes för analysen av individuella vårdplaner. Övriga standardvårdplaner bildade egna 

kategorier utifrån vårdplanens syfte, t.ex. hjärtövervakning. IVP-erna gällande kontroller och 

observationer analyserades inte eftersom det inte fanns några omvårdnadsproblem eller 

omvårdnadsdiagnoser beskrivna. 

Sökord Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsbärande enheter 

Kategori Huvudkategori 

Lungor/andning Jobbigt med 

andning vid 

ansträngning och 

kan få 

panikkänslor efter 

natten; Hosta 

senaste veckorna 

Jobbigt med andning 

vid ansträngning; 

panikkänslor efter 

natten, hosta senaste 

veckorna 

Andfåddhet 

Panikkänsla  

Hosta 

Andningsproblematik 

Oro 

Hosta 
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När det gäller omvårdnadsåtgärder i SVP och IVP har endast de åtgärder räknats som var utförda 

och var kopplade till ett omvårdnadsproblem som inte var relaterat till ingrepp/undersökningar. 

Med utförda åtgärder menas en planerad åtgärd som har en anteckning till exempel utfört, påbörjat, 

avslutat, ej aktuellt eller anteckning i fritext. Det genomfördes ingen analys av åtgärderna som 

förekom i standardvårdplanerna gällande undersökningar/ingrepp, dessa ansågs inte vara relevanta 

att undersöka och förkommer inte i studien. Anledningen till detta var att omvårdnadsåtgärderna 

enbart var kopplade till undersökningen/ingreppet och kunde till exempel vara premedicinering, 

dusch, sätta PVK (perifer venkateter) och liknande åtgärder och ansågs därför inte vara av intresse 

för studien. 

 

Frågeställning 1  

Frågeställningen angående omvårdnadsdiagnoser besvarades med deskriptiv statistik samt en 

kvalitetsanalys med graderingen 0-3 enligt Cat-ch-ing. Det förekom nästan intill inga 

omvårdnadsdiagnoser i journalerna och då valdes även att analysera omvårdnadsproblem i status 

och rapportbladet. En anteckning i status eller rapportbladet kunde innehålla flera 

omvårdnadsproblem. I analysen av omvårdnadsdokumentationen separerades de olika 

omvårdnadsproblemen från varandra och antecknades i ett separat dokument för att fastställa det 

totala antalet omvårdnadsproblem.  

 

Frågeställning 2  

Frågeställningen rörande omvårdnadsåtgärder besvarades med deskriptiv statistik samt en 

konstruerad kvalitetsanalys (se bilaga 2) med utgångspunkt från Björvell (2011). Åtgärderna 

identifierades i status, rapportblad, SVP och IVP, och de kopplades till deras omvårdnadsproblem.  

För att undersöka hur många omvårdnadsproblem som åtgärdades gjordes kopplingar mellan 

problem och åtgärder i journalen. Omvårdnadsproblemen i status kopplades till omvårdnadsåtgärder 

i status, rapportblad, SVP och IVP. Till exempel kunde åtgärderna stödstrumpor och 

vätskeregistrering dokumenterade i SVP eller rapportblad kopplas till omvårdnadsproblemet 

ödematösa underben dokumenterat i status. Åtgärder i rapportbladet kopplades till 

omvårdnadsproblem i rapportbladet, åtgärder i standardvårdplaner kopplades till vårdplanens 

omvårdnadsproblem osv. Därför kan samma åtgärd förekomma till fler än ett omvårdnadsproblem, 

men detta är inte vanligt förekommande.  
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Frågeställning 3 och 4 

Frågeställningen gällande standardvårdplaner och individuella vårdplaner besvarades med 

deskriptiv statistik. Det gjordes en sammanställning av de förekommande vårdplanerna för att få en 

överblick över antalet och vilka vårdplaner som användes. En analys har genomförts angående hur 

stor andel av omvårdnadsåtgärderna som utfördes. Detta gjordes genom att beräkna antalet utförda 

åtgärder jämfört med antalet planerade åtgärder i vårdplanen.  

  

Frågeställning 5  

Frågeställningen avseende skillnader mellan avdelningarna besvarades genom Mann-Whitney U-

test med bestämd signifikans nivå på 5 % (p ≤ 0.05) i programmet SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) och med deskriptiv analys. Det som analyserades var skillnader i förekomsten av 

omvårdnadsproblem, omvårdnadsåtgärder, SVP-er och IVP-er. 
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RESULTAT 

Beskrivning av studiegrupperna 

Patientgruppen på avdelning 1 förefaller vara något yngre än patientgruppen på avdelning 2. 

Vårdtiden förefaller också vara generellt kortare på avdelning 1, se tabell 2, men det finns ingen 

signifikant skillnad. På avdelning 1 är det fem patienter som är inneliggande mer än tio dagar och 

på avdelning 2 är det tre stycken. Att medianen och medelvärdet ligger långt ifrån varandra på 

avdelning 2 kan bero på att det är ett fåtal patienter som har en längre vårdtid och att gruppen är 

mindre än grupp 1 och det påverkar medelvärdet mer än i grupp 1.  

Tabell 2. Studiegruppens ålder, kön och vårdtid (n=43) 

 Avd 1 (n=29) Avd 2 (n=14) 

Åldersintervall [år]  51-75 62-75  

Ålder medelvärde/median [år] 63,7/65 69,5/71 

Män/kvinnor [antal] 19/10 8/6 

Vårdtid [dagar] 2-28 2-19 

Vårdtid medelvärde/median [dagar] 5,7/4 14/4 

 

Omvårdnadsdiagnoser 

Omvårdnadsdiagnoser definierat enligt Ehnfors med kvalitetspoäng 3 från Cat-ch-ing förekom 

endast i ett fåtal fall, tre typer av omvårdnadsdiagnoser identifierades. Dessa var; risk för 

muntorrhet och ökad törst relaterat till läkemedel och syrgasbehandling, risk för illamående och 

nedsatt aptit relaterat till hjärtsvikt och behandling samt risk för förstoppning relaterat till 

urvätskning. De återfanns i standardvårdplanerna Hjärtsvikt nyupptäckt och SVP LUL hjärtsvikt 

nyupptäckt (avdelning) i fyra journaler. Övriga anteckningar saknade omvårdnadsdiagnoser enligt 

ovannämnda definition. Det identifierades 259 omvårdnadsproblem/behov som indelades i 34 olika 

kategorier. Genomsnittligt blev det 6 omvårdnadsproblem/journal och medianvärde 4. Det 

vanligaste förekommande omvårdnadsproblemet var behov av omvårdnad relaterat till olika 

ingrepp/undersökningar (33). För att se de övriga vanligaste förekommande problemen och i vilken 

utsträckning de åtgärdades, se tabell 3. För redovisning av samtliga kategorier, se bilaga 4. 

Omvårdnadsproblemen gav upphov till åtgärder i 53 % av fallen.  
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Tabell 3 visar i vilken utsträckning omvårdnadsproblemen i de vanligaste kategorierna har blivit åtgärdade med minst en 

omvårdnadsåtgärd. 

Kategorier (antal omvårdnadsproblem)        Antal åtgärdade problem 

Andningsproblematik  (23)  34% 

Ödem (21) 67% 

Smärta (21) 47% 

Hudåkomma (17) 35% 

Eliminatonsproblem (13)    30% 

Oro (12) 83% 

Viktproblematik (12) 25% 

Fallrisk (9) 44% 

Sömnproblem (9) 44% 

 

Kvaliteten på dokumentationen av omvårdnadsproblemen bedömdes variera mellan poängen 0-2 

enligt Cat-ch-ing. Hos 179 omvårdnadsproblem bedömdes kvalitén vara 0 poäng, 68 bedömdes vara 

1 poäng och 12 bedömdes vara 2 poäng. 

Omvårdnadsåtgärder 

Totalt identifierades 193 omvårdnadsåtgärder, de delades in i 28 kategorier. I 29 av de 43 

journalerna fanns minst en omvårdnadsåtgärd. Medelvärdet för omvårdnadsåtgärder per journal var 

4,5 och medianen 2. De vanligaste förekommande kategorierna var, läkemedel (40), samordning 

(18), information (16), stödstrumpor (14), vätskeregistrering (12), daglig vikt (10), kontroller (10), 

syrgas (8), konsultation (7), dokumentation av hjärtövervakning (7), sårvård (7), ödemkontroll (5) 

och hjälp med ADL (5) samt hjälpmedel (5). För att se alla kategorier, se bilaga 5.  

Kvalitén på dokumentationen av omvårdnadsåtgärderna bedömdes variera mellan poängen 0-2 

poäng. Majoriteten bedömdes vara 1 poäng. Hos 15 omvårdnadsåtgärder bedömdes kvalitén vara 0 

poäng, 119 bedömdes vara 1 poäng och 59 bedömdes vara 2 poäng. För att se bedömningsmallen, 

se bilaga 2.  
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Standardiserade vårdplaner 

På avdelning 1 var majoriteten av standardvårdplanerna kopplade till en undersökning eller ingrepp. 

På avdelning 2 förekom det inga standardvårdplaner kopplade till undersökningar, däremot förekom 

det standardvårdplaner gällande hjärtövervakning och utskrivningsplanering. För att få en översikt 

av hur många standardvårdplaner som var kopplade till omvårdnaden vid hjärtsvikt, se tabell 4. I 

genomsnitt hade journalerna 1,5 standardvårdplaner (medianen 1).  

 
Tabell 4. Översikt av förekomsten av SVP-er. 

 

 

 

I tabell 5 nedan presenteras de förekommande standardvårdplanerna. Endast SVP hjärtsvikt kronisk 

förekom på båda avdelningarna. För att få en överblick av standardvårdplanerna, se bilaga 6.  

Tabell 5. Översikt över standardvårdplanerna på avdelningarna 

Vårdplaner Avdelning 1 Avdelning 2 Totalt 

Med telemetri  7 7 

Hjärtsvikt kronisk 2 4 6 

Kard. Hjärtkatetrisering och biopsi före 6  6 

Kard. Hjärtkatetrisering kat lab + avd efter hjärtsvikt 6  6 

Med utskrivningplanering  6 6 

Kard. ICD/CRT-D/CRT-P 5  5 

Kard. Coronarangiografi/PCI före 5  5 

Kard. Coronarangiografi efter 4  4 

SVP LUL hjärtsvikt nyupptäckt (avdelning) 3  3 

Hjärtsvikt nyupptäckt  1 1 

Kard. Ablation PES före 1  1 

Kard. Ablation efter 1  1 

Kard. Läkemedelsinställning antiarytmika 1  1 

Pleuratappning 1  1 

Ascitestappning 1  1 

Kard. Pacemaker 1  1 

Kard. Elkonvertering 1  1 

 

Andelen utförda åtgärder i standardvårdplanerna varierade kraftigt från 0-100 %. Vanligast var 40-

59 % procent, för en total översikt se tabell 6. Det saknades utförda åtgärder i 5 % av 

standardvårdplanerna.  

Standardvårdplaner (SVP) Avdelning 1  Avdelning 2  Totalt  

Relaterade till undersökningar/ingrepp:   33 0 33 

Omvårdnadsrelaterade vid hjärtsvikt 5 5 10 

Telemetri och utskrivningsplanering 0 13 13 

Totalt 38 18 56 



 

 

15 

 

Tabell 6. Andel utförda omvårdnadsåtgärder i standardvårdplaner. 

 

 

 

Individuella vårdplaner 

Individuella vårdplaner förekom endast i liten utsträckning. På avdelning 1 användes inga IVP-er, 

förutom en anteckning i en utskrivnings IVP med information om var patientens läkemedel fanns. 

På avdelning 2 användes IVP-er i större utsträckning, i 100 % av journalerna fanns IVP-er för 

observation/kontroller. Även om observationerna/kontrollerna var relevanta för omvårdnaden, fanns 

det ingen koppling till en omvårdnadsdiagnos. Det har även identifierats två IVP-er för sår, två IVP-

er för utskrivningsplanering samt en för fallrisk. Medelvärdet var 0,5 och medianen 0.   

 

De vanligaste planerade omvårdnadsåtgärderna i IVP-erna var daglig vikt, vätskelista samt 

kontroller enligt MEWS (Modified Early Warning Scale som innebär kontroll av andningsfrekvens, 

puls, systoliskt blodtryck, temperatur, medvetandegrad och urinproduktion).  

 

I IVP-erna som rör observation/övervakning var det svårt att avgöra om åtgärderna utfördes eller 

om anteckningarna enbart var en ordination, därför har de inte analyserats. I IVP angående fallrisk 

var 0 % av de planerade åtgärderna utförda. I de två IVP-er angående sår var 20 % av de planerade 

åtgärderna utförda.  De två IVP-erna angående utskrivningsplanering var åtgärderna utförda till 100 

%.  

  

Procent utförda åtgärder Avdelning 1(n=38) Avdelning 2 (n=18)  Totalt (N = 56) 

0-19 11 % (4) 39% (7) 29,5 % (11) 

20-39 21 % (8)  33% (6) 25,0 % (14) 

40-59 29 % (11)  22% (4) 26,5 % (15) 

60-79 26 % (10) 0 % (0) 18,5 % (10) 

80-100 13 % (5)  6% (1) 11,5 %  (6) 
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Skillnader mellan avdelningar 

Omvårdnadsproblem 

Det fanns ingen signifikant skillnad gällande hur många omvårdnadsproblem som identifierades per 

journal på de två olika avdelningarna (U= 148,000, N1=29, N2=14, p= 0,151). På avdelning 1 var 

medelvärdet av antalet omvårdnadsproblem 5 och medianen 4 per journal, på avdelning 2 var 

medelvärdet 8 och medianen 5. Förekomst av dokumentation av omvårdnadsproblem i 

rapportbladet per journal skiljde sig signifikant mellan avdelningarna (U= 83,500, N1=29, N2=14, 

p= 0,000). Avdelning 1 hade medelvärdet 0,14 och medianen 0, avdelning 2 hade medelvärde 1,9 

och medianen 1,5.  

Det förefaller finnas en tydlig skillnad i förekomsten av omvårdnadsproblem som är kopplade till 

undersökningar och utskrivningsplanering mellan avdelningarna, se tabell 7. 

Tabell 7. Vanligaste förekommande kategorier av omvårdnadsproblem på avd. 1 (n=29) och avd. 2 (n=14) 

Kategori Avd. 1  Avd. 2  

Omvårdnad r/t undersökningar/ingrepp 33 0 

Andningsproblematik 14 9 

Smärta 12 9 

Ödem 13 8 

Hudåkomma 12 5 

Nutritionsproblem 4 10 

Eliminationsproblematik 3 10 

Oro 7 5 

Viktproblematik 10 2 

Sömnproblem 5 4 

Fallrisk 2 6 

Sår 5 3 

Utskrivningsplanering 1 7 

Omvårdnad vid kronisk hjärtsvikt 2 6 

Omvårdnad r/t hjärtövervakning 0 7 

Behov av information 3 3 

Trötthet 2 4 
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Omvårdnadsåtgärder 

Det fanns en signifikant skillnad mellan de båda avdelningarna gällande antalet utförda 

omvårdnadsåtgärder per journal (U= 51,000, N1=29, N2=14, p= 0,000). På avdelning 1 var 

medelvärdet 2,3 och medianen 1, på avdelning 2 var medelvärdet 9 och medianen 6, se tabell 8. 

Tabell 8. Omvårdnadsåtgärder per journal där det förekommer en signifikant skillnad på minst 5 % mellan avdelningarna.. Avd 1 

(n=29), Avd 2, (n=14). 

Dokumentationsställe Medelvärde  

Avd 1 

Median 

Avd 1 

Medelvärde 

Avd 2 

Median 

Avd 2 

P-värde U-värde 

Sammanlagt i hela journalen  2,3 1 9 6 0,000 51,000 

Status 1,2 0 3 2 0,011 109,000 

Rapportbladet 0,1 0 2,1 2 0,000 80,500 

Utskrivning - - 1,7 0,5 0,000 101,500 

Hjärtövervakning - - 0,9 0,5 0,000 101,500 

 

Det förefaller finnas vissa tydliga skillnader i vilka omvårdnadsåtgärder som identifierades på de 

olika avdelningarna, t.ex. samordning och syrgas, se tabell 9. 

Tabell 9. Kategorier med de vanligaste förekommande omvårdnadsåtgärderna 

Omvårdnadsåtgärder Avd. 1 Avd. 2 

Läkemedel 13 27 

Samordning 2 16 

Information 8 8 

Stödstrumpor 4 10 

Vätskeregistrering 8 4 

Daglig vikt 6 4 

Kontroller 7 3 

Syrgas 1 7 

Konsultation 0 7 

Dokumentation av hjärtövervakning 0 7 

Sårvård 4 3 
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SVP 

Det förekom ingen signifikant skillnad mellan avdelningarna i förekomsten av standardiserade 

vårdplaner (U=194,500, N1=29, N2=14, p=0,819). På avdelning 1 var medelvärdet 1,5 och 

medianen 1, på avdelning 2 var medelvärdet 1,5 och medianen var 1. På avdelning 1 saknade 24 % 

av journalerna SVP-er, på avdelning 2 saknades 28 %. De vanligaste förekommande 

standardiserade vårdplanerna var på avdelning 1; Kard. Hjärtkatetrisering och biopsi före, Kard. 

Hjärtkatetrisering kat lab + avd efter hjärtsvikt, Kard. ICD/CRT-D/CRT-P och Kard. 

Coronarangiografi/PCI före och på avdelning 2; Med. Telemetri och Med. Utskrivningsplanering 

se tabell 6.  

Andelen utförda åtgärder i SVP-erna varierade kraftigt från 0-100 %. Vanligast var 40-59 % 

procent på avdelning 1 och 0-19 % på avdelning 2, se tabell 6.  

Det förefaller inte finnas någon relation mellan antalet SVP per journal och vårdtiden på avdelning 

1, dock hade 4 av 7 patienter utan SVP en vårdtid på minst en vecka. Däremot förefaller det finnas 

ett samband mellan antalet SVP per journal och vårdtiden på avdelning 2, med ökande vårdtid 

förefaller SVP-erna öka, se tabell 10. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan avdelningarna 

avseende vårdtiden. 

Tabell 10. Tabellen visar antalet SVP per patient och antal vårddagar.  

Antal 

SVP/patient 

Antal patienter Medelvärde 

vårddagar 

Median 

vårddagar 

Variationsvidd 

vårddagar 

Avdelning 1     

0 7 8,7 7 3-19 

1 10 3,8 4 2-6 

2 10 2,9 2,5 2-5 

3 1 10 10 - 

4 0 0 0 0 

5 1 28 28 - 

Hela avdelningen 29 5,7 4 2-28 

Avdelning 2     

0 4 3,75 2,5 2-8 

1 5 7,6 5 2-19 

2 2 7,5 7,5 3-12 

3 3 6,7 6 2-12 

Hela avdelningen 14 14 4 2-19 

 

  



 

 

19 

 

IVP  

Det förekommer en signifikant skillnad mellan avdelningarna i användandet av individuella 

vårdplaner (U= 12,000, N1=29, N2=14, p= 0,000). På avdelning 1 var medelvärdet 0,1 och 

medianen 0, på avdelning 2 var medelvärdet 1,3 och medianen 1.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Omvårdnadsdiagnoser förekommer i ringa utsträckning på avdelningarna. De flesta 

omvårdnadsproblemen förekommer i status och 53 % av omvårdnadsproblemen hade 

omvårdnadsåtgärder. På avdelning 1 är det vanligaste omvårdnadsarbetet som syns i 

journalföringen omvårdnaden inför och efter ingrepp och undersökningar. På avdelning 2 används 

IVP-er och rapportbladet i större utsträckning. En bristfällig bild av omvårdnadsarbetet ses i 

journalerna.  

Den bristande kvalitén på omvårdnadsdokumentationen kan påverka kvalitén på den givna vården. 

Att omvårdnadsdiagnoser och individuella vårdplaner är redskap för att individualisera vården men 

inte används i någon större utsträckning visar på att vården inte personcentreras, vilket Henderson 

betonar i sin omvårdnadsteori. Om sjuksköterskor inte har samma information om patienten blir inte 

vården likvärdig och risken ökar för att vården inte blir individanpassad. Henderson betonar vikten 

av dokumentation för att uppnå en god omvårdnad. Att dokumentationen är bristfällig gällande 

dokumenterade åtgärder och uppdateringen av patientens status kan få konsekvenser för 

kontinuiteten av vården, eftersom det som utförs och patientens nuvarande tillstånd inte syns i 

journalen. Den bristfälliga dokumentationen kan även resultera i att information går förlorad, 

därmed kan viktiga undersökningar missas och ökar risken för dubbelarbete. Vid en bristande 

omvårdnad ökar risken för en längre vårdtid för patienten med ökad risk för nosokomiala 

infektioner och andra komplikationer. Ökade vårdtider medför också ökade kostnader för samhället. 

Under journalgranskningen upplevdes det som svårt att följa omvårdnadsprocessen och 

utvecklingen i patientens tillstånd under sjukhusvistelsen. Det kan bero på att patienters status inte 

uppdateras regelbundet och på en bristande struktur i dokumentationen. Det förekom en del 

dubbeldokumentation i status och rapportbladet och det upprättades inte vårdplaner för de 

identifierade problemen. Dokumentationen var i de flesta fall undermålig då det saknades tydliga 

omvårdnadsdiagnoser med dokumenterade åtgärder och utvärdering av dessa. Dock 

dokumenterades omvårdnadsproblem och -åtgärder under status och i viss utsträckning i 

rapportbladet. Ibland gick det inte att koppla åtgärderna till ett omvårdnadsproblem och problem 

som framkom i status följdes inte alltid upp. I vissa fall såg det ut som att sjuksköterskan inte hade 

utfört någon omvårdnad under vårdtiden. Rutherford (2008) menar att ett standardiserat språk för 
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sjuksköterskor har fördelar för dokumentationen och synliggör samt förbättrar sjuksköterskans 

omvårdnad.  

I resultatet syns en bristfällig dokumentation enligt lagstiftningen. Brister i dokumentationen kan 

påverka hur omvårdnaden utförs och följs upp under vårdtiden. Detta ökar risken för en dålig 

kontinuitet i vården vilket minskar patientsäkerheten samt begränsar insynen i vårdarbetet och 

påverkar därmed det fortlöpande kvalitetsarbetet som pågår inom vården. Studier visar att 

undervisning och utbildning inom omvårdnadsdokumentation förbättrar kvaliteten på de 

dokumenterade omvårdnadsdiagnoserna, - åtgärderna och utfallet (Müller-Staub, 2007; Müller-

Staub, 2008). Vad bristerna beror på är svårt att uttala sig om, det skulle kunna bero på tidsbrist, 

bristande kunskap angående omvårdnadsdokumentation och dokumentationskulturen på 

arbetsplatsen. Kanske kan journalsystemets utformning vara en bidragande faktor, eftersom det kan 

vara svårt att få en överblick av journalen. Det kan även vara så att det inte används 

omvårdnadsdiagnoser på avdelningarna enligt definitionen av Ehnfors et al. (2013).  

Paans et al. (2011) identifierar olika faktorer som påverkar förekomsten av omvårdnadsdiagnoser 

samt noggrannheten. Exempel på dessa är; utbildning bland annat i omvårdnadsprocessen, praktisk 

träning, resurser som standardiserade vårdplaner, NANDA-I och andra klassifikationsstrukturer 

vilka anses ha en positiv effekt samt sjuksköterskans arbetsbelastning, tidsbrist, mängd 

administrativt arbete och dokumentationsstrukturen på avdelningen. Ett flertal studier visar att 

dokumentationen gör omvårdnadsprocessen mätbar och helheten av patientens omvårdnadsbehov 

blir synligare. Omvårdnadsdiagnoserna individualiserar dessutom vården trots att flera patienter har 

samma medicinska diagnos och motiverar även till att genomföra de planerade åtgärderna samt 

hålla en löpande uppföljning (Björvell et al., 2003; Axelsson, Björvell, Mattiasson och Rander, 

2006).  

Park (2014) fann att de fyra vanligaste omvårdnadsdiagnoserna för patienter med hjärtsvikt var; 

otillräcklig kunskap, minskad hjärtminutvolym, risk för skada och nedsatt förmåga att hålla 

luftvägarna fria. Omvårdnadsåtgärderna som återkom oftast var; vätskebalansmätning, hjärtvård, 

information om behandlingen, fallförebyggande och psykosocialt stöd. Det stämmer till dels 

överens med vårt resultat, då ett av de vanligaste omvårdnadsproblemen var andningsproblematik 

och en av de vanligaste åtgärderna var information. Orsaker till att resultaten skiljer sig åt kan bero 

på att i deras studie var omvårdnadsdiagnoserna skrivna enligt NANDA-I och i vår studie var 

majoriteten skrivna i fritext. Dessutom skiljer kategorierna i denna studie sig från NANDA-I. 
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Amerikanska sjuksköterskor kan även ha ett annat arbetssätt än sjuksköterskor i Sverige vilket 

också kan vara en bidragande faktor till skillnaderna i resultaten.  

Det har visats att om sjuksköterskor har uppföljande telefonsamtal med patienter, minskas risken för 

att de ska bli återinlagda eller akut söka vård. Dessutom minskar risken om patienterna får tillgång 

till utbildning och uppföljning av deras egenvård (Jerant, Azari & Nesbitt, 2001; Sahebi et al., 

2015). Här betonas vikten av att patienterna får uppföljande information om sin sjukvård och råd 

om hur de ska förhålla sig till den. Vi kan se i studien att information ges under vårdtiden men att 

den oftast är bunden till undersökningar och om information om hjärtsvikt ges är det oftast till 

någon som har nyinsjuknat. Det skulle säkert vara av vikt att följa upp informationen om sjukdomen 

även när patienter kommer in för en annan anledning, till exempel relaterat till ett medicinskt 

ingrepp.  

Av resultatet framgick det att 53 % av omvårdnadsproblemen hade åtgärder. Detta kan antingen 

visa på att avdelningarna inte är så duktiga på att dokumentera åtgärderna som utförs eller att de 

inte genomförs. Att de vanligaste åtgärderna gällde läkemedel och samordning är intressant 

eftersom dessa egentligen inte är omvårdnadsrelaterade och detta trots att omvårdnaden är en av 

sjuksköterskans främsta uppgifter (Socialstyrelsen, 2005). Resultatet väcker frågan om 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete får lika stort utrymme som utförandet av ordinerade åtgärder 

eller administrativa uppgifter. Läkemedelsadministration ska dokumenteras i läkemedelslistan, 

därför är frågan om detta kan ses som dubbeldokumentation. I vissa fall skulle det kunna motiveras 

vara en omvårdnadsåtgärd, till exempel finns det i en del standardiserade vårdplaner förvalda 

omvårdnadsåtgärder formulerade som att initiera insättning/utsättning av läkemedel inför olika 

ingrepp och undersökningar.  

Totalt var det 14 journaler som inte hade några utförda omvårdnadsåtgärder. Då vi inte analyserade 

åtgärderna som förekom i standardvårdplanerna relaterade till undersökningar/ingrepp kan detta ha 

påverkat resultatet. Dock så ses det att om alla omvårdnadsproblem som var relaterade till 

undersökningar/ingrepp exkluderades i analysen av omvårdnadsproblem skulle 3 journaler saknat 

omvårdnadsproblem.  

Att det fanns en skillnad gällande antalet utförda omvårdnadsåtgärder kan bero på att avdelning 1 

hade fler SVP-er gällande undersökningar/ingrepp och att åtgärder i dessa inte analyserades. 

Skillnaden kan även bero på att avdelning 2 är bättre på att dokumentera omvårdnadsåtgärderna 
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som utförs. De andra skillnaderna som ses i dokumentationen av åtgärder kan bero på 

avdelningarnas användning av olika SVP-er och IVP-er och på att det är två olika avdelningar med 

olika inriktningar och dokumentationskulturer. Att avdelning 2 hade fler dokumenterade utförda 

åtgärder kan bero på att patientgruppen var äldre och därför vara i större behov av omvårdnad. 

Dock fanns det ingen signifikant skillnad i antalet omvårdnadsproblem mellan avdelningarna. 

Enligt Ehnfors et al. (2013) finns det flera olika omvårdnadsåtgärder; medverkan, 

information/undervisning, stöd, miljöanpassning, skötsel, träning, observation/övervakning, 

specifik omvårdnad (omvårdnad i samband med ingrepp), läkemedelshantering och samordning. 

Det finns både oberoende (sjuksköterskan ordinerar) och beroende omvårdnad (någon annan 

ordinerar). Vi fann att i de flesta SVP-er så var omvårdnadsåtgärderna beroende.  

Det är förvånande att inte fler journaler innehåller SVP anpassade efter hjärtsvikt, eftersom dessa är 

ett bra hjälpmedel för en god omvårdnad. Detta kan ses i studier av Fogelberg Dahm & Wadensten, 

(2008) och Jakobsson & Wann-Hansson (2013). Endast 29 % av SVP-erna hade andelen utförda 

åtgärder på 60-100 %. Utifrån detta kan det diskuteras om SVP-erna skulle behöva utformas på ett 

annat sätt för att öka användningen och följsamheten.  

Det skulle kunna vara så att en större andel av patienterna på avdelning 1 lades in endast för att de 

skulle genomgå en undersökning och därför har inte andra omvårdnadsbehov funnits. Detta kan 

vara orsaken till att det används flera SVP-er på avdelning 1. Men i status återfinns oftast olika 

omvårdnadsproblem även hos dessa patienter. Dessutom förefaller det inte finnas något samband 

mellan antalet SVP-er och vårdtiden. 

På avdelning 1 gällde majoriteten av de standardiserade vårdplanerna förberedelser inför 

undersökningar eller ingrepp eller observation efter dessa och de blev inte kompletterade med 

individuella vårdplaner. SVP-erna uppfattades av granskarna som checklistor, vilket kan vara bra 

för att underlätta sjuksköterskans arbete och säkra kvaliteten på vården. Detta stämmer överens med 

studien av Jakobsson & Wann-Hansson (2013), där det fanns sjuksköterskor med åsikten att det var 

nödvändigt att komplettera SVP-er med individuella vårdplaner eftersom de inte gav en heltäckande 

bild av patienten. På avdelning 1 användes inga IVP-er alls. På avdelning 2 användes IVP-er med 

en omvårdnadsdiagnos endast i liten utsträckning. Anledningen till att det finns så få utförda 

omvårdnadsåtgärder i IVP-erna skulle kunna vara att de använder dem som checklistor och skriver 

in de aktuella observations- och kontrollvärdena i journaltabellerna istället. I IVP-en med 
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omvårdnadsdiagnosen fallrisk var 0 % av åtgärderna utförda. I en studie av Jansson, Pilhamar och 

Forsberg (2011) undersöks olika faktorer som påverkar implementationen och upprätthållandet av 

användningen av IVP-er. Några faktorer är bra instruktioner på hur de ska utformas samt 

överenskommelser på arbetsplatsen av deras struktur och användning.   

Metoddiskussion 

Den bristfälliga dokumentationen av omvårdnadsdiagnoser påverkade analysen eftersom vi då valde 

att söka efter omvårdnadsdiagnoser där det inte bör finnas några till exempel i status och 

rapportbladet. Att strukturera och klassificera de olika omvårdnadsproblemen och – åtgärderna var 

mer problematiskt än väntat. Ett problem som uppstod var att sortera och strukturera informationen 

i kategorier, eftersom det inte fanns tydliga diagnoser. Därmed tolkades datan vilket medför att 

resultatet påverkas.  

Att konstruera en fungerande journalgranskningsmall var svårare än förväntat. Problemet låg i hur 

den skulle utformas för att få med allt som frågades efter på ett välstrukturerat sätt samt att göra den 

användarvänlig. Det hade varit en fördel för studien om mallen hade varit enbart inriktad på 

kvantitativa data. Men det är inte säkert att frågeställningen hade kunna besvarats då med tanke på 

strukturen och kvalitén på journalerna samt utformningen av studien. Ett problem var även att 

undvika insamlandet av onödig information. Dessutom är journalmallen inte validerad vilket 

påverkar styrkan på studien. Dock så belyser studien bristerna i journalföringen. Vi upptäckte även 

vikten av att ha en samsyn på vilken information som ska inkluderas och vid frågetecken diskutera.  

Det skulle ha underlättat arbetet om studien hade avgränsats tydligare. Hindren beror dels på 

oerfarenhet och den ibland bristande kvalitén på anteckningarna. 

Under en journalgranskningsstudie finns det risk för att studiens granskare tolkar information olika 

och det därmed påverkar resultatet. Det finns även risk för att granskarna gör tolkningar på otydliga 

anteckningar vilket kan orsaka ett missvisande resultat. Dock så har det under granskningsperioden 

konsulterats mellan granskarna om något har varit otydligt. Men den subjektiva bedömningen kan 

påverka reliabiliteten i studien. Att det genomfördes en innehållsanalys minskade risken för olik 

bedömning av datan.  

Det skulle kunna diskuteras om analysen av omvårdnadsproblemen skulle genomföras eftersom 

studien syftade på att undersöka förekomsten av omvårdnadsdiagnoser. Det fanns dock 

dokumenterade åtgärder kopplade till flera av omvårdnadsproblemen, därmed ansåg vi att 
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omvårdnadsproblemen hade lett till åtgärder och kunde inkluderas i studien. Om 

omvårdnadsproblemen inte hade analyserats hade detta påverkat resultatet avsevärt. Det finns risk 

för att vissa av de identifierade åtgärderna förekommer fler gånger i resultatet. Detta beror på vårt 

tillvägagångssätt i analysen av utförda åtgärder som kopplades till omvårdnadsproblem, vilket vi 

gjorde för att identifiera åtgärder till omvårdnadsproblemen i status.  

Vi har försökt göra en granskning av kvalitén på de identifierade omvårdnadsdiagnoserna enligt 

Cat-ch-ing (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2010), men anser att det ger ett missvisande resultat. 

Diagnoserna i status är uppdateringar om patientens aktuella status, som oftast inte beskrivs särskilt 

noga eller uppdateras. Men eftersom användandet av standardiserade och individualiserade 

vårdplaner gällande specifika omvårdnadsdiagnoser inte används i någon större utsträckning, har 

det varit svårt att överhuvudtaget identifiera några omvårdnadsdiagnoser. Eftersom 

statusuppdateringarna och anteckningarna i rapportbladet oftast inte är egentliga 

omvårdnadsdiagnoser, anses det inte vara rättvisande att granska dem enligt Cat-ch-ing. Men 

kvalitetsanalysen utfördes för att uppmärksamma kvalitén på dokumentationen. Att konstruera en 

egen mall för analys av kvalitén av omvårdnadsåtgärderna påverkar reliabiliteten, 

generaliserbarheten och möjligheten att göra jämförelser med andra studier. 

För att besvara frågeställning 5 valdes att använda Mann-Whitney U test eftersom datan inte är 

normalfördelad, grupperna är olika stora och den ena gruppen består av ett litet antal. Det kan 

diskuteras hur det skulle kunna genomföras en jämförelse med det materialet som finns att tillgå, 

eftersom det är spretigt och svåröverskådligt.  

När journalerna granskades, hade vi i åtanke att inte röja patientens identitet i granskningsmallarna 

genom att utesluta information som patientens namn, personnummer, telefonnummer och adress. 

Journalmallarna har inte lämnats obevakat under studien samt journalmallarna och dataregistret 

förvarades separat.  

Studien kan visa på hur det ser ut på avdelningarna, men kan inte generaliseras till andra 

vårdenheter. För att få en bredare kunskap om hur det ser ut i Sverige behövs fler och större studier 

inom området. För att få djupare kunskap om orsakerna till hur dokumentationen ser ut behövs en 

mer djupgående studie. Om en liknande studie skulle genomföras skulle vi undvika en analys av 

journaler skriva i fritext som nu var fallet. Det skulle underlätta att göra en studie på journaler där 
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det använts klassificeringssystem till exempel NANDA-I, NIC och NOC. Vi rekommenderar att 

från början ha en tydlig definition och hålla sig till dem genom arbetet. 

Slutsats 

Kvalitén på omvårdnadsdokumentationen är bristfällig samt omvårdnadsdiagnoser används i ringa 

utsträckning på avdelningarna. De flesta omvårdnadsproblemen förekommer i status och 53 % av 

omvårdnadsproblemen hade utförda omvårdnadsåtgärder. Avdelningarna skulle behöva göra en 

översyn och utveckla arbetet med journalföringen. På avdelning 1 är det vanligaste 

omvårdnadsarbetet som syns i journalföringen omvårdnaden inför och efter ingrepp och 

undersökningar som förekommer i SVP-er, på avdelning 2 används IVP-er och rapportbladet i 

större utsträckning. För att förstå de bakomliggande orsakerna och få en mer genomgripande 

överblick av journalerna behövs fler djupgående studier. 



 

 

 

REFERENSER 

Axelsson, L., Björvell, C., Mattiasson, A. & Randers, I. (2006). Swedish registered nurses´ 

incentives to use nursing diagnoses in clinical practice. Journal of Clinical Nursing 15, 936-945. 

doi: 10.1111/j.1365-2702.2006.01459.x 

 

Bronkel, J. & Heath, C. (2011). Värdet av omvårdnadsdiagnoser i elektroniska patientjournaler.  

Heather Herdman, T., Heath, C., Lunney, M., Scroggins, L. och Vassalio, B. (Red.). 

Omvårdnadsdiagnoser enligt NANDA-definitioner och klassifikation 2009-2011 (ss. 52-56). 

Studentlitteratur: Lund. 

 

Björvell, C. (2011) Sjuksköterskans journalföring och informationshantering- en praktisk handbok. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Björvell, C & Thorell, E. (2010). : CAT-CH-ING- modifierat för EPJ, granskningsinstrument för 

omvårdnadsdokumentation. Björvell, C. Sjuksköterskans journalföring och informationshantering- 

en praktisk handbok. Lund: Studentlitteratur  

 

Björvell, C., Wredling, R. & Thorell-Ekstrand, I. (2003). Improving documentation using a nursing 

model. Journal of Advanced Nursing, 43 (4), 402-410. 

 

Cambio Healthcare system, (2015). Cosmic Care Documentation. Sverige: Cambio Healthcare 

system. Hämtad 16 januari, 2015 från http://www.cambio.se/vara-losningar/ 

 

Centrum för forsknings- & bioteknik. (2015). CODEX – regler och riktlinjer för forskning. 

Uppsala: Centrum för forsknings- och bioteknik. Hämtad 15 januari, 2015 från 

http://codex.vr.se/forskningmanniska.shtml 

 

Craft-Roseberg, M. och Smith, K. (2011). Omvårdnadsdiagnoser i utbildning. Heather Herdman, T., 

Heath, C., Lunney, M., Scroggins, L. och Vassalio, B. (Red.). Omvårdnadsdiagnoser enligt 

NANDA-definitioner och klassifikation 2009-2011 (ss. 49-51). Studentlitteratur: Lund. 

 



 

 

 

Dahm, M. F. & Wadensten, B. (2008). Nurses’ experiences of and opinions about using 

standardised care plans in electronic health records – a questionnaire study. Journal of Clinical 

Nursing, 17, 2137–2145. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02377.x  

 

Edlund, K. & Forsberg, A. (2013). Evidensbaserade standardvårdplaner (2.uppl.). Lund: 

studentlitteratur.  

 

Ehnfors, M., Ehrenberg, A. & Thorell-Ekstrand, I. (2013). Nya VIPS-boken – Välbefinnande, 

integritet, prevention, säkerhet (2.uppl.). Lund: studentlitteratur.  

 

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna (2.uppl.). Studentlitteratur AB: Lund. 

 

Ericson, E och Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. Studentlitteratur: Lund. 

 

Heather Herdman, T. (Red.). (2013). Omvårdnadsdiagnoser -definitioner och klassifikation 2012-

2014. Studentlitteratur: Lund. 

 

Henderson, V. (1982). Grundprinciper för patientvårdande verksamhet. Liber: Stockholm. 

 

Jahren Kristoffersen, N. (2005). Omvårdnad- kunskap och kompetens. Jahren Kristoffersen, N., 

Nortvedt, F & Skaug, E-A. (Red.). Grundläggande omvårdnad del 1 (ss. 215-257).  Stockholm: 

Liber. 

 

Jakobsson, J. & Wann-Hansson, C. (2013). Nurses’ perceptions of working according to 

standardized care plans: a questionnaire study. Scandinavian Journal of Caring Science, 27; 945–

952. doi: 10.1111/scs.12009  

 

Jansson, I., Pilhamar, E. & Forsberg, A. (2011). Factors and conditions that have an inpact in 

realtion to the sucsessfull implmentation and maintanence of indiviual care plans. Worldvies on 

Evidence-Based Nursing 2011; 8(2); 66-75.  

 



 

 

 

Jefferies, D., Johnson, M. & Griffiths, R. (2010). A meta-study of the essentials of quality nursing 

documentation.  International Journal of Nursing Practice 2010 (16), 112–124. doi:10.1111/j.1440-

172X.2009.01815.x 

 

Jerant, F., Azari, R. & Nesbitt, T. (2001). Reducing the Cost of Frequent Hospital Admissions for 

Congestive Heart Failure. Medical Care 39(11). s. 1234-1245. 

Lunney, M. (2013). Bedömning, klinisk värdering och omvårdnadsdiagnoser: Att ställa korrekta 

diagnoser. Heather Herdman, T. (Red.). Omvårdnadsdiagnoser -definitioner och klassifikation 

2012-2014 (ss. 107-130). Studentlitteratur: Lund. 

 

Müller-Staub, M., Lavin, M.A., Needham, I. & van Achterberg. T. (2006). Nursing diagnoses, 

interventions and outcomes- application and impact on nursing practice: systematic rewiew. Journal 

of Advanced Nursing 56(5), 514-531. doi: 10.1111/j.1365-2648.2006.04012.x 

 

Müller-Staub, M., Needham, I., Odenbreit, M., Lavin, M. & van Achterberg, T. (2007). Improved 

Quality of Nursing Documentation:Results of a Nursing Diagnoses, Interventions, and Outcomes 

Implementation Study. International Journal of Nursing Terminologies and Classifications Volume 

18(1). s 5-17. 

 

Müller-Staub, M., Needham, I., Odenbreit, M., Lavin, M. & van Achterberg, T. (2008). 

Implementing nurising diagnostics effektivley: cluster randomized trail. Journal of advanced 

nursing 63(3). s 291-301. doi: 10.1111/j.1365-2648.2008.04700.x. 

 

Ohlsson, A., Sundberg, A. och Svensson, M. (i.d.) Kunskapsöversikt- SVP Hjärtsvikt. Kristianstad:  

Centralsjukhuset. Hämtad 8 januari, 2015 från 

http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/CSK/for_vardgivare/svp/SVPHjartsvikt.pdf.  

http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/CSK/for_vardgivare/svp/SVPHjartsvikt.pdf


 

 

 

Paan, W., Nieweg, R., van der Schans, C. & Sermeus, W. (2011). What factors influence the 

prevalence and accuracy of nursing diagnoses documentation in clinical practice? A systematic 

literature rewie. Journal of Clinical Nursing 20. s. 2386-2403. Doi: 10.11/j.1365-

2702.2010.03573.x 

 

Park, H. (2013). Nursing-Sensitive Outcome Change Scores for Hospitalized Older Adults with 

Heart Failure. Reserch in Gerontological Nursing 6(4), 234-241. doi: 10.3928/19404921-20130802-

01 

 

Park, H. (2014). Identifying Core NANDA-I Nursing Diagnoses, NIC Interventions, NOC 

Outcomes, and NNN Linkages for Heart Failure. International Journal of Nursing Knowledge 

25(1). s.30-38. 

Rutherford, M., (2008).  Standardized Nursing Language: What Does It Mean for Nursing Practice? 

OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing 13(1). doi: 10.3912/OJIN.Vol13No01PPT05 

Sahebi, A., Mohammad-Aliha, J., Ansari-Ramandi, M. & Naderi, N. (2015). Investigation the 

Relationship Between Self-Care and Readmission in Patients With Chronic Heart Failure. Res 

Cardiovasc Med. 2015;4(1):e25472. s. 1-6. doi: 10.5812/cardiovascmed.25472  

Scherb, C., Head, B., Maas, M., Swanson, E., Moorhead, S., Reed, D. … Kozel, M. (2011). Most 

Frequent Nursing Diagnoses, Nursing Interventions, and Nursing-Sensitive Patient Outcomes of 

Hospitalized Older Adults With Heart Failure: Part 1. International Journal of Nursing 

Terminologies and Classifications 22(1), 13-22. doi: 10.1111/j.1744-618X.2010.01164.x 

 

Scrut, E. (2014). Quality Nursing Documentation in the Medical Record. Clinical Nurse Specialist 

2014. DOI: 10.1097/NUR.0000000000000085 

 

SFS: 2003:460. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. Hämtat 3 oktober, 2014 från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-

460/?bet=2003:460   

 



 

 

 

SFS: 2008:355. Patientdatalag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtat 29 september, 2014 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientdatalag-

2008355_sfs-2008-355/ 

 

SFS: 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementen. Hämtad 15/1, 2014 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-

2010659_sfs-2010-659/#K3 

 

SFS: 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 20 april, 2015 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/ 

 

Socialstyrelsen, (2005). Kompetensbeskrivning av legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad den 28 april 2015 från 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf 

 

Socialstyrelsen, (2010). Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade 

hälsoproblem – Systematisk förteckning, svensk version 2011 (ICD-10-SE).(2. uppl.). Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad den 24/2, 2015 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-11-13 

 

Socialstyrelsen, (2015). Etisk plattform för prioriteringar i vården. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Hämtad den 22 april 2015 från 

http://www.socialstyrelsen.se/effektivitet/resursfordelningochprioriteringar/prioriteringarihalso-

ochsjukvarden/etiskplattform 

 

Thoroddsen, A., Ehrenberg, A., Sermeus, W. & Saranto, K. (2012). A survey of nursing 

documentation and standards in European countries. Nursing informatics journal, 2012:2012:406. 

PMCID:PMC3799179. 

 

Urquhart, C., Currell, R., Grant, M. & Hardiker, N. (2009). Nursing record systems: effects on 

nursing practice and healthcare outcomes (Rewiew). The Cochrane Libery 2009, Issue 1. 



 

 

i 

 

Bilaga 1 

Virginia Hendersons 14 omvårdnadspunkter 

1. Att hjälpa patienten andas. 

2. Att hjälpa patienten äta och dricka. 

3. Att hjälpa patienten med uttömning. 

4. Att hjälpa patienten inta lämplig kroppsställning när han går, sitter, eller ligger samt att 

växla ställning. 

5. Att hjälpa patienten till vila och sömn. 

6. Att hjälpa patienten välja lämpliga kläder samt med av- och påklädning. 

7. Att hjälpa patienten hålla kroppstemperaturen inom normala temperaturer. 

8. Att hjälpa patienten hålla sig ren och välvårdad samt skydda huden. 

9. Att hjälpa patienten att undvika faror i omgivningen samt skydda andra mot skador, som 

patienten eventuellt kan vålla, så som infektion och våldshandlingar. 

10. Att hjälpa patienten meddela sig med andra och ge uttryck för sina önskemål och känslor. 

11. Att hjälpa patienten att utöva sin religion och leva i enighet med sin uppfattning om rätt och 

orätt. 

12. Att hjälpa patienten utföra arbete eller skapande verksamhet. 

13. Att ge patienten möjlighet till förströelse och avkoppling. 

14. Att hjälpa patienten att lära. 

 

    Henderson, 1982 

  



 

 

ii 

 

Bilaga 2 

Gradering av kvalitén av omvårdnadsåtgärderna 

 

Detta är informationen en omvårdnadsåtgärd ska innehålla enligt Björvell (s.166, 2011).  

 

”Omvårdnadsåtgärderna ska beskrivas med: 

Vad som ska utföras. 

Hur det ska utföras. 

När och hur ofta det ska utföras. 

Vem som ska utföra åtgärden-om den ska utföras av en speciell person eller yrkesgrupp. 

Datering. Sker automatiskt i elektroniska patientjournaler. 

Signering av den som ordinerat åtgärden. ” 

 

Utifrån detta har vi konstruerat följande mall för gradering av kvalitén på omvårdnadsåtgärderna. 

Akuta omvårdnadsåtgärder kan inte bedömas utifrån denna bedömningsmall. 

 

0 poäng  om utförd åtgärd inte är kopplad till en omvårdnadsdiagnos eller är otydlig. 

1 poäng  om utförd åtgärd är kopplad till en omvårdnadsdiagnos. 

2 poäng  vad som har utförts och hur ofta/när den ska utföras samt är kopplat till en 

omvårdnadsdiagnos. 

3 poäng vad som har utförts, hur ofta/när och hur den har utförts kopplat till en 

omvårdnadsdiagnos. 
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Bilaga 3 

Granskat datum:__________________________ Granskad av___________________________________________ 

Medicinska diagnoser:___________________________________________________________________________ 

 

Vårdplaner Antal______________________ _______SVP______________________ IVP______________________ 

 

Vårdplaner (IVP/SVP) 

 

      

’ 

Var är det 

dokumenterat?____________________________________________________________________________________________________

_____ 

 

Finns omvårdnadsdiagnoser? _____________ Finns planerade/ord åtgärder?  _____________Finns genomförda åtgärder? 

_______________ 

Kommentarer:____________________________________________________________________________________________________

__________   

Journalnummer 

 

 

 Ålder 

 

 

Kön 

 

 

Vårdtid dagar 

 

 

Inskrivningsdatum- 

utskrivningsdatum 

 

Avdelning 
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Vårdplan Omvårdnadsdiagnoser  Mål Dokumenterade 

omvårdnadsåtgärder 

 

Genomförda omvårdnadsåtgärder 
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Bilaga 4 

Omvårdnadsproblem som har identifierats under studien och har struktureras i olika 

huvudkategorier. 

Huvud kategorier  Underkategorier Antal 

problem 

Omvårdnad relaterad till olika 

ingrepp/undersökningar  

 

För att se omvårdnadsdiagnoser, se bilaga 6 33 

Andningsproblematik  

 

 

Andfåddhet, problem med andning under planläge, 

tungandad, dyspné, andnöd, lufthunger, svårt att 

andas, påverkad andning 

23 

Smärta 

 

Smärta, smärta ben, smärta rygg, smärta mage, smärta 

muskler, smärta leder, smärta bröstrygg, smärta 

bröstkorg, smärta efter operation 

21 

Ödem 

 

Ödem över anklar, ödem knä, ödem över knä, ödem 

ben, ödem scrotum, svullnad mage, armsvullnad, 

pittingödem, svullen pung, svullen penis, behov av 

stödstrumpor  

21 

Hudåkomma  

 

Skör hud, svamp, torr hud, psoriasis, svullen hud, 

rodnad hud, klåda  

17 

Nutritionsproblem 

 

Nedsatt aptit, övernäring, undernäring, illamående, 

vätskebrist 

14 

Eliminatonsproblem  

 

Diarré, svårigheter att tömma urinblåsan, 

urininkontinens, behov av skydd, förstoppning, kissar 

ofta 

13 

Oro   

 

Panikkänsla, oro, oro inför ingrepp, oro r/t 

sjukdomstillstånd, panikångest, panik och dödsångest 

12 

Viktproblematik  

 

Viktuppgång, ingen viktnedgång 12 

Sömnproblem  

 

Sover dåligt, sover oroligt, vaknar på nätterna, 

sömnproblem, kan inte sova 

9 

Fallrisk  

 

Fallrisk, fallrisk r/t trötthet 8 

Utskrivningsplanering  

 

Se bilaga 6 8 

Sår  

 

Sår huvud, sår sternum, trycksår, sår ben, bensår 8 

Omvårdnad relaterat till 

hjärtövervakning  

 

Se bilaga 6 7 

Trötthet 

 

Trött, nedsatt ork, orkeslös, trött r/t opioider 6 

Omvårdnad vid kronisk Se bilaga 6 6 
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hjärtsvikt  

 

Behov av information  

 

Frågor om behandling, kurs för KOL-patienter, 

information om hjärtsvikt 

6 

Låg saturation Låg saturation, (uppskrivit lågt värde), kraftig cyanos 5 

Behov av hjälp med ADL  

 

Hjälp med ADL, behöver stöd med ADL, hjälp med 

stödstrumpor 

5 

Nedstämdhet 

 

Nedstämd över sin sjukdomssituation, deprimerad?, 

känner sig lite nere 

4 

Hosta 

 

Hosta 3 

Behov av hjälp med 

mobilisering  

Svårt att mobilisera sig, svårmotiverad till aktivitet, 

stöd med mobilisering 

3 

Afasi 

 

Afasi 2 

Kurator 

 

Önskar träffa kurator 2 

Nedsatt cirkulation  

 

Dålig cirkulation, kall perifert 2 

Tandprotes  

 

Löständer glappar 1 

Svårt att sitta 

 

Svårighet att sitta pga tarmfistel 1 

Svullen hård buk  

 

Svullen hård buk 1 

Uppblåst mage 

 

Uppblåst mage 1 

Hjärtklappning 

 

Hjärtklappning 1 

Besvär med ryggen 

 

Kroniska besvär med ryggen 1 

Kronisk stas 

 

Kronisk stas 1 

Abstinens 

 

Abstinens 1 

Vätskeansamling och 

viktuppgång eller risk för 

yrsel  

 

Vätskeansamling och viktuppgång eller risk för yrsel 1 
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Bilaga 5 

Nedan visas de kategorier av omvårdnadsåtgärder som identifierades i studien. Tabellen visar även 

hur många olika omvårdnadsproblemskategorier varje kategori av omvårdnadsåtgärder var 

kopplade till. 

Kategori omvårndadsåtgärder Totalt         Kopplade till olika problemkategorier 

Läkemedel 40 16 

Samordning 18 2 

Information 16 6 

Stödstrumpor 14 3 

Vätskeregistrering 12 5 

Daglig vikt 10 5 

Kontroller 10 3 

Syrgas 8 2 

Konsultation 7 5 

Sårvård 7 2 

Dokumentation av hjärtövervakning  7 1 

Ödemkontroll 5 2 

Hjälp m ADL 5 2 

Hjälpmedel 5 2 

Urinmätning 4 3 

Näringsdryck 3 1 

Miljöanpassning 3 2 

Extra vätska 3 1 

Kurator 3 2 

PVK 3 1 

Daglig obs av andfåddhet 2 1 

Samtal  2 2 

IVP  1 1 

Bedömning 1 1 

Tillsyn vid gång 1 1 

Högläge 1 1 

Motivation 1 1 

Odling 1 1 
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Bilaga 6 

Standardvårdplaner 

Här redovisas för sjutton av standardvårdplanerna som används på avdelningarna. De tre 

vårdplanerna som berör hjärtsvikt redogörs utförligt för, som de är dokumenterade i journalerna. De 

standardvårdplanerna som ej berör hjärtsvikt har endast beskrivits kortfattat. 

Hjärtsvikt kronisk 

Omvårdnadsdiagnos: Kronisk hjärtsvikt 

Mål: Omhändertagande och övervakning enligt gällande kvalitetsnorm. 

Planerade omvårdnadsåtgärder: 

 Saturationsmätning  

 Diuretika vid behov eller enligt ordination 

 Syrgas vid behov eller enligt ordination 

 Hjärtsängläge /  höjd huvudända 

 Daglig vikt, eventuell urinmätning på ordination 

 Eventuell vätskelista/ maxdryck på ordination 

 Daglig ödemkontroll av ben 

 Vid behov linda benen/stödstrumpor 

 Hjärtsviktsbroschyr, eventuell information om aktuella läkemedel, muntlig information 

 

SVP. LUL. Hjärtsvikt nyupptäckt (avdelning) 

Omvårdnadsdiagnos hjärta/cirkulation: Vätskeansamling och viktuppgång eller risk för 

Mål: Uppnå vikt reduktion/minska dyspné 

Planerade omvårdnadsåtgärder:  

 daglig vikt, 

 ev. vätskelista/maxdryck på ordination 

 diuretika vid behov eller enligt ordination  

 daglig ödemkontroll av ben, 

 vid behov linda benen/stödstrumpor  

 Information om försiktig uppstigning samt trampa med fötterna vid ortostatism. 

 

Omvårdnadsdiagnos lungor/andning: Andfåddhet eller risk för 

Mål: Saturation > 95 % eller för patienten ordinerat mål. 

Planerade omvårdnadsåtgärder:  

 Saturationsmätning 

 Daglig observation av andfåddhet 

 Syrgas vid behov eller enligt ordination 
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  Hjärtsängläge/höjd huvudända 

 

Omvårdnadsdiagnos kunskap/utveckling: Otillräcklig kunskap om sjukdom, symptom och 

egenvård. 

Mål: Patienten ska vara välinformerad  

Planerade omvårdnadsåtgärder:  

 hjärtsviktsbroschyr, 

  information om aktuella läkemedel, 

  muntlig information 

  information om saltintag, vila och mobilisering samt 

  CD-skiva om hjärtsvikt. 

 

Omvårdnadsdiagnos nutrition: Risk för muntorrhet och ökad törst relaterat till läkemedel och 

syrgasbehandling,  

Mål: Minskad muntorrhet och törst  

Planerade omvårdnadsåtgärder:  

 Information om orsaker och åtgärder vid muntorrhet och törst 

 Hjälp med fuktning av munslemhinnan (ex. salivintablett, suga på isbitar, oralbalance, 

salivinspray) 

 

Omvårdnadsdiagnos nutrition: Risk för illamående och nedsatt aptit relaterat till hjärtsvikt och 

behandling 

Mål: Uppnå uträknat kaloribehov, inget illamående. 

Planerade omvårdnadsåtgärder:  

 Kaloriregistering 

 Energirik kost, näringsdryck 

 Initiera insättning av antiemetika 

 

Omvårdnadsdiagnos elimination: Risk för förstoppning relaterat till urvätskning 

Mål: Regelbunden avföring 

Planerade omvårdnadsåtgärder:  

 Registrera tarmfunktion 

 Laxantia enlig generell ordination 
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Hjärtsvikt nyupptäckt 

Omvårdnadsdiagnos hjärta/cirkulation: Vätskeansamling och viktuppgång eller risk för yrsel 

Mål: Uppnå ordinerad målvikt eller önskad dygnsmängd urin, ingen yrsel 

Planerade omvårdnadsåtgärder: 

 Daglig vikt eller urinmätning enligt ordination, ange ordinerad mål vikt/ dygnsmängd urin 

 Vätskelista max 1500 ml/ dygn.  

 Daglig ödemkontroll av ben 

 Vid behov linda benen/stödstrumpor 

 Information om försiktig uppstigning och trampa med fötterna. 

 

Omvårdnadsdiagnos lungor/andning: Andfåddhet eller risk för 

Mål: Saturation > 95 % eller för patienten ordinerat mål 

Planerade omvårdnadsåtgärder: 

 Saturationsmätning första dygnet, tills målvärdet uppnås eller enligt ordination 

 Daglig observation av andfåddhet 

 Syrgas vid behov enligt ordination 

 Hjärtsängläge/höjd huvudända 

 

Omvårdnadsdiagnos kunskap/utveckling: Otillräcklig kunskap om sjukdom, symtom och egenvård 

Mål: Välinformerad 

Planerade omvårdnadsåtgärder: 

 Hjärtsviktsbroschyr, eventuell information om aktuella läkemedel, muntlig information 

 Information om saltintag, vila och mobilisering 

 

Omvårdnadsdiagnos nutrition: Risk för muntorrhet och ökad törst relaterat till läkemedel och 

syrgasbehandling 

Mål: Minskad muntorrhet och törst 

Planerade omvårdnadsåtgärder: 

 Information om orsaker och åtgärder vid muntorrhet och törst 

 Hjälp med fuktning av munslemhinnan (ex. slivintablett, suga på isbitar, oralbalance, 

salivinspray) 
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Omvårdnadsdiagnos nutrition: Risk för illamående och nedsatt aptit relaterat till hjärtsvikt och 

behandling 

Mål: Uppnå uträknat kaloribehov, inget illamående 

Planerade omvårdnadsåtgärder: 

 Kaloriregistrering 

 Energirik kost, näringsdryck 

 Initiera insättning av antiemetika 

 

Omvårdnadsdiagnos elimination: Risk för förstoppning relaterat till urvätskning 

Mål: Regelbunden avföring 

Planerade omvårdnadsåtgärder: 

 Registrera tarmfunktion 

 Laxantia enligt generell ordination 

 

Med telemetri 

Mål: Trygg och välinformerad 

Vårdplanen syftar till att följa telemetriövervakningen samt att informera patienten om åtgärden. 

 

Kard. Hjärtkatetrisering och biopsi före 

Omvårdnadsdiagnos: Hjärtkatetrisering och biopsi  

Mål: Trygg och välinformerad, minimera risken för komplikationer 

Vårdplanen syftar till att genomföra aktuella förberedelser inför ingreppet. T.ex. fasta, dusch, 

läkemedel och information samt provtagning. 

 

Kard. Hjärtkatetrisering kat lab. + avdelning efter 

Omvårdnadsdiagnos: Hjärtkatetrisering – vid undersökning 

Mål: Trygg och välinformerad, minimera risken för komplikationer enligt PM.  

Vårdplanen följer ingreppet, genom beskrivning av vad som görs samt kontroller av patienten. 

 

Omvårdnadsdiagnos: Hjärtkatetrisering – efter undersökning, risk för blödning från insticksställe, 

risk för andnings och cirkulations komplikationer. 

Mål: Trygg och välinformerad, minimera risken för komplikationer, MEWS=0 enligt PM. 
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Vårdplanen syftar till kontroll av patienten efter operation, av vitalparametrar och instickställe samt 

hjärtövervakning. 

 

Med utskrivningsplanering 

Omvårdnadsdiagnos: Nedsatt förmåga att klara planering inför utskrivning relaterat till 

ålder/sjukdom 

Mål: Trygg och säker utskrivning 

Vårdplanen syftar till att planera och förbereda inför utskrivning och kontakt med hemtjänst/ 

boende/ biståndshandläggare. Samt att inkludera vårdtagare och dess anhöriga. 

 

Kard. ICD/CRT-D/CRT-P 

Mål: 

Före: Trygg och välinformerad och minimera risken för komplikationer. 

Efter: Inga komplikationer, trygg och välinformerad, VAS 3 i vila, VAS 4-5 i rörelse. 

Vårdplanen syftar till att genomföra aktuella förberedelser inför ingreppet. T.ex. fasta, dusch, 

läkemedel och information. Kontroll av patienten efter operation, av allmäntillstånd, smärta och 

hjärtövervakning. 

 

Kard. Coronaangiografi/PCI före 

Omvårdandsdiagnos: Behov av specifikomvårdnad vid coronarangiografi/PCI 

Mål: Optimalt förberedd och välinformerad enligt kvalitetsnorm och PM 

Vårdplanen syftar till att förbereda patienten på ett optimalt sätt inför ingreppet.  

 

Kard. Coronaangiografi efter 

Omvårdnadsdiagnosen: Behov av specifik omvårdnad vid genomgången coronarangiografi 

Mål: Minska risken för komplikationer efter undersökningen, övervakning enligt PM. 

Vårdplanen syftar till att följa patientens tillstånd genom kontroller och provtagningar.  

 

Kard. Ablation PES före 

Omvårdnadsdiagnos: Åtgärder före 

Mål: Trygg och välinformerad 

Vårdplanen syftar till att förbereda patienten inför ingreppet, t.ex. genom att informera om 

behandlingen, förberedande av patienten och premedicinering. 
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Kard. Ablation efter 

Omvårdnadsdiagnos: Ablation 

Mål: Trygg och välinformerad, inga komplikationer 

Vårdplanen syftar till övervakning efter ingreppet för att upptäcka komplikationer och eftervård. 

T.ex. genom: smärtskattning, inspektion av insticksstället och information. 

 

Kard. Läkemedelsinställning antiarytmika 

Diagnos: Inställning av antiarytmika, ny insättning på Cordarone.  

Mål: Trygg och välinformerad, inga komplikationer. 

Vårdplanen syftar till att informera patienten och kontrollera patientens tillstånd efter nyinsatt 

läkemedel. 

 

Pleuratappning 

Mål: 

Före: Trygg och välinformerad, ingen infektion. 

Efter: övervakning enligt vårdrutin 

Vårdplanen syftar på att förbereda patienten inför undersökningen samt att övervaka patienten efter 

undersökningen enligt riktlinjer, vilket innebär t.ex. olika kontroller av patientens allmänna tillstånd 

och vitalparametrar och dränage. 

 

Ascitestappning 

Mål: Ingen infektion, övervakning enligt rutin, trygg och välinformerad. 

Vårdplanen syftar på att förbereda patienten inför undersökningen genom medicinering, 

information och provtagning. Efter behandlingen är det observation av patienten och dränaget. 

 

Kard. Pacemaker 

Omvårdnadsdiagnos: Åtgärder före operation 

Mål: Trygg och välinformerad, minimera risken för komplikationer. 

Vårdplanen syftar till att förbereda patienten inför ingreppet. Det är praktiska förberedelser, så som 

information, dusch och fasta samt premedicinering. 

 

Omvårdnadsdiagnos: Åtgärder efter operationen 

Mål: Inga komplikationer, trygg och välinformerad, VAS 3 i vila, VAS 4-5 i rörelse. 
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Vårdplanen syftar till att övervaka patienten efter operation för att förebygga komplikationer samt 

en god eftervård, t.ex. smärtskattning, hjärtövervakning samt kontroll av vitalparametrar. 

 

Kard Elkonvertering 

Omvårdnadsdiagnos: Åtgärder vid behandling, elkonvertering i narkos. 

Mål: Trygg och välinformerad, inga komplikationer. 

Vårdplanen syftar till att förbereda patienten inför ingreppet genom, information, fasta, provtagning 

samt kontroll av vakenhetsgrad. Samt efterföljande vård. 

 

 


