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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Det är lagstadgat att sjuksköterskan ska dokumentera sitt dagliga arbete. Forskare inom 

omvårdnadsvetenskap rekommenderar att sjuksköterskans arbete följer 

omvårdnadsprocessen steg. En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är informatik. 

Vilket innebär att sjuksköterskan ska kunna hantera sin kunskap inom omvårdnad och 

sammankoppla omvårdnad och information. Standardiserade terminologier inom hälso- 

och sjukvården kan underlätta dokumentation och möjliggör sammanställning av 

information. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva fördelar och nackdelar med standardiserad terminologi i 

sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation. 

 

Metod  
 

En allmän litteraturöversikt med induktiv ansats skrevs. Kvalitativa samt kvantitativa 

studier inkluderades vilka beskrev sjuksköterskans dagliga arbete efter implementering av 

en standardiserad terminologi i omvårdnadsdokumentationen. 

 

Resultat 
 

Standardiserad terminologi i omvårdnadsdokumentationen var ett hjälpmedel i 

sjuksköterskans dagliga arbete. Vid tillämpning av standardiserad terminologi blev 

dokumentationen mer exakt och innehållsrik. När omvårdnadsprocessen tillämpades 

höjdes kvaliteten på omvårdnaden. Dock var inte datasystemen anpassade för 

standardiserad terminologi i omvårdnadsdokumentationen. 

 

Slutsats 
 

Då sjuksköterskan dokumenterar utifrån standardiserad terminologi tillämpas samtliga steg 

i omvårdnadsprocessen. När dokumentationen följer omvårdnadsprocessens alla steg höjs 

kvaliteten i omvårdnaden, dokumentationen blir mer korrekt, patientsäkerheten förbättras, 

en god och säker vård blir möjlig samt patientdatalagen följs.  

 

Nyckelord: Dokumentation, omvårdnad, omvårdnadsprocessen, sjuksköterskan, 

standardiserad terminologi. 
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BAKGRUND 

 

Inledning  

 

Under utbildningen på Sophiahemmet Högskola studeras bland annat patientsäkerhet, 

personcentrerad omvårdnad och omvårdnadsprocessen. I sjuksköterskeutbildningen ingår 

även verksamhetsförlagd utbildning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen är det 

svårt att applicera den teoretiska kunskapen i det kliniska arbetet. Att arbeta utefter 

omvårdnadsprocessen är inte konkret i det kliniska arbetet. Likväl utförs 

omvårdnadsåtgärder ständigt av sjuksköterskor dock utan satt diagnos och inte alltid 

dokumenterade korrekt, om ens dokumenterade över huvudtaget. Enligt Björvell (2008) 

tydliggör lagen vad som ska dokumenteras, men inte hur. Hur skulle omvårdnaden, 

patientsäkerheten samt sjuksköterskans dagliga arbete påverkas om standardiserad 

terminologi i omvårdnadsdokumentationen används samt om dokumentationen följer 

omvårdnadsprocessen? 

 

Omvårdnadsprocessen  

 

Omvårdnadsprocessen är systematisk problemlösningsmodell som ska främja 

personcentrerad omvårdnad. Omvårdnadsprocessen har sin grund i patientens aktuella 

tillstånd och är resultatfokuserad. På så sätt ska omvårdnadsprocessen vara ett hjälpmedel 

och leda till förbättrad hälsa för patienten (Florin, 2014). Nedan följer 

omvårdnadsprocessens fem faser. 

 

Datainsamling 

Adekvat information angående patientens aktuella hälsotillstånd inhämtas. Informationen 

blir en grund till omvårdnadsdiagnosen och sedermera planering av omvårdnadsåtgärder 

som sjuksköterskan utför (Florin, 2014).  

 

Omvårdnadsdiagnos 

En omvårdnadsdiagnos ställs efter analys av den inhämtade informationen. Sjuksköterskan 

har i beaktande de behov samt resurser existerande för aktuell hälsosituation avseende 

varje patient för att sedan kunna formulera en omvårdnadsplan (Florin, 2014). 

 

Herdman och Kamitsuru (2015 s. 61) definierar omvårdnadsdiagnosen som: ”… en klinisk 

värdering av en mänsklig reaktion hos en individ, familj, grupp eller ett samhälle på ett 

hälsotillstånd eller en livsprocess, eller en sårbarhet för en sådan reaktion”. För att ställa en 

korrekt omvårdnadsdiagnos måste en bedömning och identifikation av symptom göras. 

Diagnosen blir ett riktmärke för hur omvårdnadsplanen ska utformas, vad 

omvårdnadsmålen är och vilka omvårdnadsåtgärder som ska sättas in (Herdman & 

Kamitsuru 2015). 

 

Müller-Staub (2009) har funnit brister i sjuksköterskans arbete med att korrekt ange och 

dokumentera omvårdnadsdiagnoser och relatera dem till omvårdnadsåtgärder och 

omvårdnadsresultat. Exakta omvårdnadsdiagnoser är en nödvändig förutsättning för 

diagnosspecifika omvårdnadsåtgärder och för att uppnå hälsoförbättrande resultat.  

 

Axelsson, Björvell, Mattiasson och Randers (2006) visar i sin studie att 

omvårdnadsdiagnosen är basen för planering, genomförande samt utvärdering av 
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omvårdnad. Omvårdnadsdiagnosen fokuserar, enligt Axelsson et al. (2006), på den 

individuella patientens respons till hälsorelaterade problem. Omvårdnadsdiagnoser klargör 

patientens individuella behov och möjliggör därmed specifika omvårdnadsåtgärder. 

Omvårdnadsdiagnoser underlättar kommunikationen kollegor emellan gällande omvårdnad 

som därmed gynnar kontinuiteten i vården och sparar tid. Omvårdnadsdiagnoser ökar 

sjuksköterskans reflektion som leder till en ständig utveckling av professionell kunskap. 

 

Björvell (2008) menar att själva diagnostiken är sjuksköterskans datainsamling om 

patienten som sedan analyseras. Omvårdnadsdiagnosen är inte alltid ett problem utan kan 

också vara en tillgång hos patienten, vilket innebär att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

kan förstärka dessa (Björvell, 2008). 

 

Planering, mål och ordinationer 

Sjuksköterskan formulerar ett mål för omvårdnaden och ordinerar omvårdnadsåtgärder 

utifrån evidensbaserad kunskap, dessa ska hjälpa patienten till en förbättrad hälsa. Nursing 

Outcomes Classification (NOC) kan användas för att standardisera omvårdnadsmålen 

(Florin, 2014). Omvårdnadsmålen i NOC representerar olika begrepp som kan bedöma en 

patients tillstånd före och efter given omvårdnadshandling (Lundberg et al., 2008). 

 

Genomförande av omvårdnadsåtgärder 

En omvårdnadsåtgärd är en oberoende åtgärd som ordineras av sjuksköterskan. Hur, när 

och av vem som ska utföra omvårdnadsåtgärden måste finnas tydligt dokumenterat (Florin, 

2014). Användandet av Nursing Interventions Classification (NIC) underlättar analysen av 

effekten av omvårdnaden. En omvårdnadsåtgärd definieras som en handling vilken baseras 

på klinisk erfarenhet och kunskap som en sjuksköterska utför för att förbättra patientens 

hälsa (Lundberg et al., 2008). 

 

Omvårdnadsresultat 

Omvårdnadsresultat är en utvärdering av effekten av ordinerad omvårdnadsåtgärd 

gentemot patientens tidigare hälsotillstånd. Om resultatet som förväntas, efter insatta 

omvårdnadsåtgärder, och tidigare hälsotillstånd är tydligt dokumenterat blir utvärderingen 

okomplicerad att utföra (Florin, 2014). 

 

Sjuksköterskans kärnkompetenser 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2013) beskriver de sex kärnkompetenserna som ett svar mot 

samhällets krav på en god och säker vård. För att bidra till detta krävs att sjuksköterskan 

och övrig vårdpersonal innehar professionell kompetens. De sex kärnkompetenserna ska 

bidra till att vården och omvårdnaden planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas. De 

sex områdena är följande: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. 

 

Informatik 

Vårdinformatik är arbetet med och införandet av system och algoritmer för att förbättra 

informationsutbyte, insikt och handhavande av omvårdnadsinformation (Warren, 2013). 

Enligt Sävenstedt (2014, s.439) definieras omvårdnadsinformatik som: “insamling, lagring, 

kommunikation och användning av hälsorelaterad kunskap som har betydelse för 

omvårdnadsarbetet, exempelvis omvårdnadsdokumentation och beslutsstöd”.  

Liljequist och Törnvall (2013) förklarar informatik som ett vetenskapligt område som 

studerar användningen av informationsteknik och hur denna teknik bör utformas och 
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tillämpas på rätt sätt. Utvecklingen av vården med en ökning gällande behandlingsmetoder 

och antalet inblandade aktörer kräver att informationen är korrekt. Svensk 

sjuksköterskeförening (2013) framhåller vikten av att informations- och 

kommunikationssystem som används inom vård och omsorg måste förfinas samt utvecklas. 

Utvecklingen och förbättringsarbetet är en förutsättning för samhällets växande krav på 

patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglig vård. 

 

Sjuksköterskans journalföring 

Journalhandling 

I Patientdatalag [PDL] (SFS, 2008:355) stadgas vårdgivarnas skyldighet att föra 

patientjournal. Information i journalhandlingar ska behandlas på ett tillfredsställande sätt 

så att den främjar patientsäkerhet, lönsamhet samt upprätthåller god kvalitet. Enligt 

patientdatalagen är ändamålet med patientjournaler att understödja god och säker vård. Det 

är även stadgat att patientjournaler ej endast är ett verktyg för vårdgivare i samband med 

vård och omvårdnad utan ska även fungera som en informationskälla för patienten. 

Dokumentation i journalhandlingar ska vara på svenska och skrivet så att patienten förstår 

innehållet. 

 

God och säker vård 

En god och säker vård handlar om patientsäkerhet. Patientsäkerhet är när vården är fri från 

åkommor till följd av missöden och försummelse i vården (Barnsteiner, 2013). Svensk 

sjuksköterskeförening (2013) beskriver att inställningen till vad som klassificeras som god 

vård är föränderlig. De betonar att samtliga patienter har rätt till en god och säker vård och 

omsorg. Detta innebär att de personer som är i behov av omvårdnad inte ska riskera att 

drabbas av vårdskada på grund av misstag, vilka hade kunnat undvikas. Vidare noterar 

Svensk sjuksköterskeförening (2013) att medarbetare inom vård och omsorg har rätt till en 

arbetsmiljö där riskerna att utföra misstag samt utsätta patienter för onödigt lidande 

minimeras.  

 

Dokumentation 

Socialstyrelsen (2014) har tagit fram en rapport för att förbättra tillgänglighet samt säkra 

digital information inom- och emellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Fokus ligger på 

att förbättra dokumentationens struktur och innehåll. Grundläggande information ska 

dokumenteras strukturerat och entydigt. Socialstyrelsen (2014) menar att när 

sammanhållen journalföring nyttjas och dokumentationen standardiseras ges samtliga 

vårdgivare möjlighet att ta vid efter tidigare vårdtillfälle. Risken att information eller 

sammanhang går förlorat eller misstolkas minimeras. Detta leder till ökad säkerhet för 

patienten. Sammanhållen journalföring är när en vårdgivare får ta del av tidigare skrivna 

journaltexter, vårddokumentation och personuppgifter från andra vårdgivare. Patienten 

äger rätten att neka till sammanhållen journalföring. Vårdgivaren spärrar då 

patientjournalen vilket gör att andra vårdgivare inte kan ta del av informationen från 

aktuellt vårdtillfälle, detta kallas för yttre sekretess (Socialstyrelsen, 2009). Spärren kan 

endast hävas om patienten godkänner hävning eller om en befattningshavare hos 

vårdgivaren bedömer det som nödvändigt att häva spärren. Inre sekretess innebär att endast 

vårdpersonal som deltar i vården av en patient får ta del av dennes uppgifter (SFS, 

2008:355 kap 4).  

 

Lunney (2006) skriver i sin artikel att det främsta syftet med dokumentation är god och 

säker vård. Under studiens gång framkom att det behövs mer utbildning i datoranvändning 
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för att sjuksköterskor ska kunna arbeta standardiserat. När väl datorkunskaperna är 

tillräckliga förbättrar standardiserad terminologi sjuksköterskornas arbete och 

dokumentation. Även Florin, Ehrenberg och Ehnfors (2005) menar att sjuksköterskor 

behöver mer utbildning. Detta för att få större kunskap om omvårdnadsprocessen och 

kunna ställa och formulera rätt omvårdnadsdiagnos. 

 

Saranto et al. (2014) beskriver anpassningen till elektroniska journalföringssystem som 

långsam och att omvårdnadsdokumentation tenderar att noteras i pappersjournaler. 

Forskarna beskriver också en oro över användarvänligheten och driftskompatibiliteten i de 

elektroniska journalsystemen. De elektroniska journalsystemen överensstämmer inte med 

det praktiska arbetet. Trots bristerna leder en strukturerad dokumentation till förbättrad 

kommunikation professioner emellan, med patientens behov i fokus. Dimond (2005) har i 

sin studie funnit brister i omvårdnadsjournaler. Det framgår svårigheter att använda 

elektroniska journalsystem och kunskapsbrist i att dokumentera given omvårdnad. 

Journalhandlingar måste kontinuerligt granskas för att på så vis identifiera misstag. 

Dokumentation i det dagliga arbetet 

Gjevjon och Hellesø (2010) skriver i sin studie att sjuksköterskors dokumentation i 

patientjournaler har olika syften, alltifrån synliggöra sjuksköterskans arbete till att uppfylla 

lagliga och professionella krav. De noterar även att sjuksköterskor i större utsträckning 

dokumenterar sitt arbete i kronologisk ordning över tid än efter en struktur så som 

omvårdnadsprocessen. Även Wang, Yu och Hailey (2015)  skriver att sjuksköterskans 

dokumentation ska stödja och tydliggöra en god och säker vård. Kärkkäinen och Eriksson 

(2005) menar att omvårdnadsdokumentationen förs för att visa resultatet av given 

omvårdnad. Saknas noteringar är det inte möjligt att verifiera varför given omvårdnad är 

utförd. De noterar även att patientens medicinska status och vård noteras i större 

utsträckning än omvårdnadsbehovet.   
 

Wang, Hailey och Yu (2011) klarlägger att god dokumentation gynnar effektiv 

kommunikation inom interprofessionella team. Dokumentation är ett 

kommunikationsverktyg för utbyte av information vårdgivare emellan. Dock har Wang et 

al. (2015) hittat brister i sjuksköterskans dokumentation. Bland annat att sjuksköterskor 

tenderar att dokumentera medicinska aspekter i större utsträckning än psykologiska, 

sociala, kulturella och andliga. De hittade även otillräcklig dokumentation gällande 

omvårdnadsprocessens fem steg. Meißner och Schnepp (2014) beskriver vikten av att 

sjuksköterskan dokumenterar sitt arbete. I takt med en mer komplex omvårdnad har 

mängden omvårdnadshandlingar att dokumentera ökat. Det saknas information kring 

sjuksköterskans upplevelser rörande vinsterna av att dokumentera elektroniskt.   

 

Enligt Juvé-Udina (2013) är sjuksköterskans förmåga att dokumentera patientens status, 

problem och framsteg viktigt för patientsäkerheten. Sjuksköterskans terminologi ska vara 

ett hjälpmedel i arbetet men som alla andra verktyg bör detta utvärderas för att försäkra 

kvalitet och garantera effektiv kommunikation vårdpersonal emellan. 

 

Scherb et al. (2011) menar att något som förhindrar korrekta omvårdnadsåtgärder med hög 

kvalitet är tiden som sjuksköterskan har till dokumentation och deras förmåga att välja rätt 

omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsåtgärd samt omvårdnadsmål i NANDA-International 

(NANDA-I), NIC och NOC samt sjuksköterskans utbildning i dessa verktyg. Den 

standardiserade terminologin i NANDA-I, NIC och NOC (NNN) gör det möjligt att 

jämföra dokumentation med målet att förbättra omvårdnaden. Studien undersökte de tio 
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vanligast förekommande dokumenterade omvårdnadsdiagnoserna, omvårdnadsåtgärderna 

och omvårdnadsmålen på tre sjukhus. Det visade sig vara större skillnader mellan 

sjukhusen än vad forskarna initialt trodde. En av anledningarna till detta är troligtvis de 

standardiserade omvårdnadsplanerna som skiljer sig åt mellan sjukhusen. En annan 

anledning kan vara erfarenheten av användandet av NNN. Sjukhusen har använt sig av 

elektronisk journalföring och NNN varierande tidslängder. Ytterligare en faktor kan vara 

geografisk lokalisation, vårdtraditioner kan variera beroende på var sjukhusen ligger. 

Scherb et al. (2011) fann bristen på psykosociala omvårdnadsdiagnoser, 

omvårdnadsåtgärder och omvårdnadsmål anmärkningsvärd och menar att orsaken till detta 

kan vara att sjuksköterskor anser att det är viktigare att dokumentera fysiska åkommor 

framför psykiska. 

 

Standardiserad terminologi 

Florin (2014, s.72) definierar terminologi som: ”Förteckning över termer inom ett 

fackområde”. Terminologier används inom hälso- och sjukvården för att kommunicera 

vårdpersonal emellan. Om dessa terminologier är standardiserade underlättas 

kommunikationen samt möjligheten att sammanställa information ökar. Samtidigt 

reduceras risken för missförstånd och tiden till dokumentation kan minska. Det pågår 

utvecklingsarbeten såväl nationellt som internationellt med klassifikationer och 

terminologier inom vård- och omsorg (Florin, 2014). 

 

I en studie gjord av Müller-Staub (2009) framkommer det att standardiserade termer och 

definitioner är ett måste för att omvårdnadsåtgärderna och effekten av omvårdnaden ska bli 

fullgod. Det framkommer även att omvårdnaden blir mer kostnadseffektiv och håller en 

högre standard om sjuksköterskorna arbetar systematiskt. I studien framkommer även att 

standardiserat språk och klassifikationer leder till att omvårdnadsdiagnoserna blir mer 

exakta, omvårdnadsåtgärderna blir mer effektiva och att resultatet för patienterna innebär 

förbättrat hälsotillstånd. I studien poängteras att användandet av klassificerade 

omvårdnadsdiagnoser förbättrar kvaliteten i dokumentation av patientbedömningar och 

identifikation i vanligt förekommande diagnoser. Studien visar även att exaktheten i 

dokumentationen behöver förbättras. Kopplingar mellan omvårdnadsdiagnoser, 

omvårdnadsåtgärder och omvårdnadsmål i evidensbaserad omvårdnad är avgörande 

(Müller–Staub, 2009).  

 

I en studie av von Krogh och Nåden (2008) noteras att sjuksköterskor är skeptiska till 

införande av standardiserade terminologier vilket försvårar implementeringen och 

användandet av dessa. Då standardiserade termer används upplevs en försämring av den 

personcentrerade omvårdnaden. Standardiserade termer upplevs som att 

personcentreringen i omvårdnaden försvåras. Upplevelsen är också att terminologierna inte 

känns igen och kräver därför stor tankekraft. Omfattande utbildning krävs för att bemästra 

standardiserade terminologier i omvårdnadsdokumentation. Användandet av elektroniska 

system framtagna för att underlätta beslutsfattandet bidrar till en förbättrad koppling 

mellan omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsåtgärd och omvårdnadsmål.  

Terminologier är viktiga för att finna kunskap i det praktiska arbetet och bedriva forskning 

relaterad till kvaliteten och effektiviteten i omvårdnad. Nyttjande av standardiserad 

terminologi i direkt kommunikation gynnar samt upprätthåller en delad förståelse för 

omvårdnad och ger förbättrade resultat för patienten. Om en standardiserad terminologi 

används konsekvent kommer sjuksköterskan ha mer tid till sina patienter samt att 

patientens tillfredsställelse ökar (Tastan et al., 2013). Enligt Saranto et al. (2014) är 
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omvårdnadsdokumentationens främsta syfte att tydliggöra resultatet av given omvårdnad 

och utvärdera omvårdnadens kvalitet. När struktur och koder saknas i dokumentationen 

kan dokumenterad data varken användas i det kliniska arbetet eller för administration och 

statistik. 

 

Enligt Wong (2009) saknas det standardiserade omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsåtgärder 

och omvårdnadsmål när det kommer till akuta situationer. Detta kan medföra bristande 

kommunikation och att åtgärder sätts in för sent. I den akuta situationen skulle 

användandet av standardiserad terminologi i omvårdnadsdokumentationen även förenkla 

kommunikationen med andra professioner. Den standardiserade terminologin minskar 

risken för missförstånd och felbeslut. Wong (2008) anser att istället för att enbart arbeta 

utifrån NANDA-I bör dessa klassifikationer kompletteras med ett klassificeringsverktyg 

mer passande för akuta situationer, Critical Incident Nursing Diagnosis (CIND). 

 

NANDA-I, NIC och NOC 

NANDA-I, NIC och NOC är de vanligast förekommande klassifikationer för omvårdnad 

som används internationellt (Liljequist & Törnvall, 2013).  NANDA-I´s intention är att 

utveckla, förfina samt verka för en terminologi som på ett precist sätt reflekterar 

sjuksköterskans kliniska bedömningar. Detta har gjorts genom att sammanställa 

evidensbaserade omvårdnadsdiagnoser för att standardisera omvårdnaden globalt. År 1995 

bildades Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness (CNC). Till sin 

uppgift har de att fortsätta forskningsarbetet avseende NIC och NOC. NIC är en 

omfattande, forskningsbaserad, standardiserad klassifikation av de omvårdnadsåtgärder 

sjuksköterskor utför. NOC är, precis som NIC, omfattande, forskningsbaserad, 

standardiserad terminologi men för omvårdnadsmålen. Klassifikationerna är framtagna för 

att användas i sjuksköterskans dagliga arbete. CNC (n.d.) menar att huvudsyftet med NIC 

och NOC är att granska processer och rutiner för att förbättra och uppdatera dessa, 

utveckla och publicera likheter till andra klassificeringssystem så som NANDA-I och 

tillhandahålla standardtermer vilka används internationellt i elektronisk journalföring 

(CNC n.d). Lunney (2006) menar att den viktigaste orsaken till att sjuksköterskan kunnat 

förändra sin dokumentation och härigenom öka patientsäkerheten och effekterna av 

omvårdnaden beror på användandet av ett standardiserat språk. De främsta verktyg som 

lett fram till ett standardiserat språk är enligt Lunney (2006) NANDA-I, NIC och NOC. 

 

Problemformulering 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2013) framhåller vikten av arbetet med de sex 

kärnkompetenserna samt säkerställandet av en god och säker vård. Informatik är en av 

sjuksköterskans kärnkompetenser. Utvecklingen av informations- och 

kommunikationssystem är av stor vikt avseende kraven på patientsäkerhet. Det noteras 

även att användningen av journalsystem bör förfinas. Florin (2014) betonar vikten av att 

sjuksköterskans arbete ska dokumenteras efter omvårdnadsprocessens fem steg. Både 

Björvell (2008) och Gjevjon och Hellesø (2010) menar att hela omvårdnadsprocessen 

måste vara dokumenterad för att kunna utvärdera given omvårdnad. 

 

Under studierna på Sophiahemmet Högskola utbildas vi i både omvårdnadsprocessen och 

en standardiserad terminologi i omvårdnadsdokumentationen; NANDA-I. Syftet med 

NANDA-I är att förbättra en precis terminologi vilken reflekterar sjuksköterskans arbete 

(CNC n.d.). Björvell (2008) tydliggör sjuksköterskans lagliga krav över vad som ska 

dokumenteras, däremot framhåller hon problemet kring att det inte framgår hur. Hur skulle 
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omvårdnaden, patientsäkerheten samt sjuksköterskans dagliga arbete påverkas om 

standardiserad terminologi i omvårdnadsdokumentationen används och om 

dokumentationen följer omvårdnadsprocessen?  

 

Med anledning av ovanstående valdes att studera detta ämne. 
 

SYFTE   

Syftet var att beskriva fördelar och nackdelar med standardiserad terminologi i 

sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation. 

 

METOD  

Val av metod 

 

För att beskriva fördelar och nackdelar med standardiserad terminologi i sjuksköterskans 

omvårdnadsdokumentation använde vi metoden allmän litteraturstudie, vilket enligt 

Forsberg och Wengström (2016) även benämns som litteraturöversikt. Valet av att arbeta 

utifrån ovan nämnda metod gav oss möjlighet att få en sammanställning över det aktuella 

kunskapsläget. Då vi ville sammanställa aktuell forskning inom valt område var en 

litteraturöversikt bättre lämpad metod än exempelvis intervjustudie. Efter en genomförd 

litteraturöversikt kan resultatet enligt Segesten (2015) och Polit och Beck (2012) antingen 

visa hur det praktiska arbetet för sjuksköterskan ska bedrivas alternativt påvisa om tidigare 

forskning saknas inom det valda området. Enligt Forsberg och Wengström (2016) utgår 

författarna till en induktiv studie utifrån sina observationer vilka därefter sammanställs. Då 

syftet för litteraturöversikten formulerades förutsättningslöst utan tidigare antaganden eller 

hypotes och att analysen utgick ifrån innehållet i texterna arbetade vi utifrån en induktiv 

ansats.  

 

Urval 

 

Till litteraturöversikten gjordes databassökningar i Comulative Index to Nursing and Allied 

Health Litterature (Cinahl) och PubMed. Karlsson (2015) skriver om vikten av att välja rätt 

källor vid insamlingen av material till en studie. Både Cinahl och PubMed är databaser 

med material kopplat till omvårdnadsvetenskap. Artikelsökningarna gjordes med 

specialiserade sökningar samt manuella sökningar. 

 

Inklusionkriterier 

Till litteraturöversikten inkluderades endast artiklar vilka besvarade syftet. Artiklar vilka 

beskrev sjuksköterskans dokumentation rörande omvårdnadsprocessen inkluderades i 

arbetet. Till litteraturöversikten inkluderades endast originalartiklar skrivna på engelska 

som var peer reviewed. Detta med stöd av Polit och Beck (2012). Vidare valdes endast 

artiklar med tillgängligt abstract då detta gav oss en indikation på artikelns innehåll och 

relevans gentemot utformat syfte. Ingen skillnad gjordes mellan kvalitativa och 

kvantitativa studier. Detta med stöd av Friberg (2015) som menar att då en 

litteraturöversikt görs är inte analysen lika omfattande som vid en systematisk 

litteraturstudie. Endast artiklar publicerade efter 2006 inkluderades. Samtliga 

databassökningar gjordes i september 2016. 

 

Exklusionskriterier 
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Artiklar vilka beskrev läkares eller undersköterskors dokumentation exkluderades då detta 

inte svarade syftet. Vid databassökningar exkluderades även artiklar som visade sig vara 

dubbletter med redan funna artiklar. Ett annat exklusionskriterium var artiklar som efter 

kvalitetsgranskning bedömdes ha låg kvalitet (III), för detta fann vi stöd i Rosén (2015). 

De artiklar som inte levde upp till ovanstående inklusionskriterier exkluderades.  

 

Datainsamling 

 

Efter Wallengren och Henricsons (2015) och Östlundhs (2016) rekommendationer är 

databassökningarna gjorda i två steg, inledande samt egentliga. De inledande sökningarna 

medverkar till att få en överblick och mer kunskap om den litteratur som finns inom valt 

område. Inledande sökningar är också behjälpliga i arbetet med att hitta passande sökord. 

De egentliga sökningarna utfördes då vi utkristalliserat sökord svarande till syftet. 

 

Avancerad sökning användes för artikelsökningarna, detta för att passa ovan nämna 

inklusionskriterier. Vid sökningarna användes eget formulerade sökord. Sökorden 

kombinerades med den booleska termen “AND”. Användningen av “AND” resulterade i 

att samtliga sökord fanns med i träfflistan. Enligt Karlsson (2015) ska sökorden beskriva 

de problem eller fenomen som sedan ska undersökas i en studie. I enlighet med Polit och 

Beck (2012) användes booleska sökningar i både Cinahl samt PubMed. Detta för att 

specificera databassökningarna. Enligt Östlundh (2015) kan en sökteknisk funktion, 

trunkering, användas. I de fall då vi önskade få med ett sökords alla böjningar använde vi 

oss av denna funktion i Cinahl. Vi utelämnade sökordets sista stavelser och lade till 

asterisk (*).  

 

Vid databassökningarna lästes titlarna och de nyckelord som fanns angivna för varje 

artikel. Titlarna var en första indikation på om artikeln kunde besvara studiens syfte. Var 

titel och nyckelord relevanta för syftet lästes artikelns abstract. Då abstractet lästs 

sorterades relevanta artiklar att läsa i fulltext ut. De artiklar som inte fanns tillgängliga i 

fulltext via Cinahl och PubMed beställdes från Sophiahemmet Högskolas bibliotek. För att 

skapa oss en överblick och struktur av ovanstående och för kommande bearbetning följdes 

Wenngren och Henricson (2015) och vi skapade en tabell (Tabell 1). Sökord som användes 

och de som bäst svarade mot syftet var: “documentation”, “electronic nursing record”, 

“nursing”, “nursing diagnosis”, “nursing process”, “nurse”, “standard”, ”standard*”, 

“standardized”, “standardized nursing”, “standardized terminology”.  
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Tabell 1. Presentation av databassökningar i Cinahl och PubMed. 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

2016-09-11 

Standardized AND Nurse AND 

Documentation 

100 42 15 4 

Cinahl 

2016-09-12 

Nursing process AND 

Standardized nursing 

11 8 2 1 

Cinahl 

2016-09-12 

Nursing process AND 

Standardized terminology 

2  2 0 0 

PubMed 

2016-09-11 

Nursing process AND 

Standardized nursing AND 

Standardized terminology 

58 29 6  1 

PubMed 

2016-09-11 

Nursing process AND 

Standardized nursing AND 

Documentation AND 

Standardized terminology 

34 13 4 1 

Cinahl 

2016-09-21 

Documentation AND Nursing 

process AND Standard* 

20 10 2 0 

Cinahl 

2016-09-21 

Documentation AND 

Standardized Terminology 

13 9 1 0 

Cinahl 

2016-09-22 

Standardized AND 

care plan 

26 5 2 
 

0 

Cinahl 

2016-09-22 

Standardised care plan AND 

documentation 

1 1 1 
 

1 

Cinahl 

2016-09-26 

Nursing diagnosis AND  

Nursing AND 

Nursing Process  

68 27 8 
 

3 

PubMed 

2016-09-26 

Standard AND 

Documentation AND 

Electronic nursing record 

32 11 2 
1 

1 

Manuel 

sökning i 

Cinahl 

2016-09-15 

Thoroddsen 14 14 2 
 

1 

Manuel 

sökning i 

Cinahl 

2016-09-26 

Müller-Staub 7 7 2 
 

2 

TOTALT 
 

286 
 

140 
 

37 
 

15 
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Manuell sökning 

Manuell sökning gjordes för att utöka mängden relevanta artiklar. I granskade artiklar fann 

vi referenser vilka vi önskade studera närmare. För de manuella sökningarna fann vi stöd i 

Forsberg och Wengström (2016) vilka menar att manuell sökning är användbart i arbetet 

med en litteraturöversikt.  

 

Fritextsökning på “Thoroddsen” gjordes i Cinahl 2016-09-15 med valt område författare. 

Vi använde ovanstående inklusions- och exklusionskriterier. Sökningen resulterade i 14 

träffar. Samtliga titlar och abstract lästes, två valdes ut för att läsas i fulltext och vi valde 

att inkludera en artikel: Thoroddsen, A., Ehnfors, M., Ehrenberg, A. (2010). Nursing 

specialty knowledge as expressed by standardized nursing languages. International 

Journal of Nursing Terminologies & Classifications, 21, sidor 69-79. doi: 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-618X.2010.01148.x            

 

Fritextsökning på “Müller-Staub” gjordes i Cinahl 2016-09-26 med valt område författare. 

Redan nämnda inklusions- och exklusionskriterier användes. Sökningen resulterade i sju 

träffar. Samtliga titlar och abstract lästes, två artiklar lästes i fulltext och vi valde att 

inkludera dem bägge: Müller-Staub, M., Needham, I., Odenbreit, M., Lavin, M.A., & van 

Achterberg, T. (2008). Implementing nursing diagnostics effectively: cluster randomized 

trial. Journal of Advanced Nursing, 63, 291-301. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-

2648.2008.04700.x  Müller-Staub, M., Needham, I., Odenbreit, M., Lavin, M.A., & van 

Achterberg, T. (2007). Improved Quality of Nursing Documentation: Results of a Nursing 

Diagnoses, Interventions, and Outcomes Implementation Study. International Journal of 

Nursing Terminologies & Classifications, 18, sidor 5-17. Hämtad från: 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=6ce7fba8-b29f-4340-8b20-

aeb64e623e36%40sessionmgr4008&vid=6&hid=4209 

 

Databearbetning 

 

Utvalda artiklar lästes i fulltext oberoende av varandra. Polit och Beck (2012) framhåller 

vikten av att läst text ska organiseras och att det tydligt framgår om artikeln svarar mot 

syftet. Genom att läsa artiklarna och kritiskt ställa frågor till texten, för att säkerställa att 

texten svarade mot litteraturöversiktens syfte, valdes artiklar ut för att sedan ytterligare 

bearbetas och granskas. Artiklarna lästes ytterligare en gång, relevanta textavsnitt 

färgmarkerades och noteringar gjordes i marginalen. De artiklar som ansågs svara mot 

syftet inkluderas till studiens resultat och analyserades vidare i bilaga B. Friberg (2016) 

framhåller vikten av att kritiskt överväga vilken information som svarar mot syftet.  

 

Dataanalys 

 

Enligt Wallengren och Henricson (2015) ska samtliga inkluderade artiklar 

kvalitetsgranskas av författarna till en studie. För att kvalitetsgranska artiklarna användes 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag, modifierad utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och William, Stoltz och Bahtsevani (2011), bilaga A. De lästa artiklarna 

granskades och kategoriserades efter låg, medelhög samt hög kvalitet - utifrån hur väl de 

uppfyllde kvalitetskraven. Vi valde att exkludera artiklar med låg kvalité (III). Detta i 

enlighet med Rosén (2015) vars rekommendation var att endast resultat från studier med 

hög (I) eller medelhög (II) kvalitet och relevans bör inkluderas.    

http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-618X.2010.01148.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-618X.2010.01148.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04700.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04700.x
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=6ce7fba8-b29f-4340-8b20-aeb64e623e36%40sessionmgr4008&vid=6&hid=4209
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=6ce7fba8-b29f-4340-8b20-aeb64e623e36%40sessionmgr4008&vid=6&hid=4209
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Under dataanalysen fann vi fyra artiklar vilka vi ansåg kunde besvara studiens syfte och 

motsvarade inklutionskriterierna, dock saknades ett etiskt godkännande eller etiska 

överväganden. Vi kontaktade artiklarnas svarande författare via e-mail för utförligare 

information kring huruvida artikeln var etiskt granskad. Jakande svar erhölls från samtliga 

tillfrågade forskare och artiklarna inkluderades därmed. 

 

De 15 artiklar som inkluderats till resultatet numrerades från 1-15. Därefter analyserades 

de delar i texten där markeringar gjorts sedan tidigare. Varje textdel numrerades löpande i 

varje artikel. Under analysen av artiklarna utkristalliserades sex olika områden; 

sjuksköterskans utbildning i dokumentation och standardiserad terminologi, tid till 

dokumentation, användandet av omvårdnadsprocessen, hur IT-tekniken möter kraven för 

dokumentation, sjuksköterskans inställning till och användandet av standardiserad 

terminologi och korrekt dokumentation. De numrerade textdelarna lästes återigen och 

skrevs därefter in för hand i en stor mind map under ett passande område. I och med denna 

analysmetod skaffades ett helikopterperspektiv som under arbetets gång smalnades av till 

detaljnivå. I nästa steg antecknades all text, område för område, i ett worddokument. I de 

fall då osäkerhet rådde lästes avsnittet på nytt ur artikeln. Det var okomplicerat att finna 

rätt textdel i rätt artikel då numrering hade gjorts. Analysen resulterade i två teman utefter 

syftet till litteraturöversikten. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

För att öka det vetenskapliga värdet på litteraturöversikten inkluderas endast artiklar som 

var etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté. Detta i enlighet med Wallengren 

och Henricson (2015) som noterar vikten av att inkluderade artiklar ska innehålla etiska 

överväganden. 

 

Under arbetet med litteraturöversikten diskuterades vikten av att använda korrekta 

referenser i texten. Vi ansåg det vara av stor vikt att refereringen måste vara exakt, att inte 

någon oredlighet i texten fanns och att det framkom vem som stod bakom innehållet, allt 

enligt Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer. Vetenskapsrådet (2011) betonar även 

vikten av det etiskt riktiga i att undvika plagiat och menar att undvikandet egentligen är 

enkel; då en forskare använder andras material, idéer eller formuleringar ska upphovsman 

anges. Med detta som utgångspunkt var vi noga med vår referering.  

 

Samtliga artiklar använda i studien är skrivna på engelska. Att de lästa texterna varit på 

engelska föranledde ytterligare etiska överväganden. För att undvika vad Vetenskapsrådet 

(2011) benämner som oavsiktligt beteende kontrollerades de engelska ord vi inte förstod 

mot engelsk-svenskt lexikon.  

 

Ytterligare etiska överväganden gällde analysen av vårt resultat. Resultatet påverkades 

utefter de artiklar som inkluderades i litteraturöversikten. Därför ansåg vi det viktigt att 

tillsammans kvalitetsgranska samtliga artiklar till litteraturöversikten. Vi använde oss av 

granskningsmallen modifierad av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och William, Stoltz 

och Bahtsevani (2011), bilaga A, allt enligt Sophiahemmet Högskolas riktlinjer. 

Vetenskapsrådet (2011) påtalar vikten av att bedöma resultatets tillförlitlighet och att inte 

överskatta litteraturöversiktens betydelse vilket vi anser att vi inte har gjort. 
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RESULTAT  

Resultatet till litteraturöversikten byggdes på 15 vetenskapliga artiklar, både kvantitativa 

och kvalitativa. Forskningen i artiklarna är gjord världen över. Analys av de vetenskapliga 

artiklarna resulterade i två teman som sammanställdes under samma rubrik; Fördelar och 

nackdelar. Innehållet under dessa teman svarar på syftet till litteraturöversikten vilket var 

att beskriva fördelar och nackdelar av standardiserad terminologi i sjuksköterskans 

omvårdnadsdokumentation. De referenser som använts i resultatet är märkt med en asterisk 

i referenslistan. 

 

Fördelar och nackdelar 

 

Det främsta hindret för att arbeta utefter standardiserad terminologi i 

omvårdnadsdokumentation i elektroniska journalsystem var bristen av ett användarvänligt 

elektroniskt journalsystem där standardiserad terminologi i omvårdnadsdokumentationen 

tillämpades (Conrad et al., 2012; Paganin, Moraes, Pokoroski och Rabelo, 2008). Layouten 

i den standardiserade omvårdnadsplanen gjorde det svårt och otydligt att läsa på grund av 

att dokumentationen var i fel ordning, omvårdnadsplanens design följde inte 

omvårdnadsprocessens steg. Layouterna behövde utvecklas och krävde ett utökat innehåll i 

den standardiserade omvårdnadsplanen (Jakobsson & Wann-Hansson, 2012; Pöder, 

Fogelberg-Dahm & Wadensten, 2011). 

 

Resultatet visade att standardiserad terminologi i omvårdnadsdokumentation inte kunde 

användas för att beskriva utförda arbetsuppgifter och att det inte var viktigt i 

dokumentationen av omvårdnaden. Resultatet visade även att den standardiserade 

terminologin var komplicerad, det var problematiskt att dokumentera korrekt samt att 

begränsningar framträdde när arbetet utfördes efter standardiserade omvårdnadsplaner. 

Detta innebar en stor risk för patientsäkerheten (Carrington, 2012; Conrad et al., 2012). 

Personalens arbetsbelastning, antal patienter per sjuksköterska, bristande kunskap i 

omvårdnadsprocessen och administrativa uppgifter påverkade användandet av 

omvårdnadsdiagnoser och omvårdnadsdokumentation negativt (Conrad et al., 2012; Ofi & 

Sowunmi, 2012; Paganin et al., 2008; Pöder et al., 2011). Däremot menade Fogelberg-

Dahm och Wadensten (2008) att sjuksköterskorna i stor utsträckning dokumenterade 

omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsmål och omvårdnadsåtgärder men att brister fanns i 

dokumentationen av utvärderingen avseende given omvårdnad. Ytterligare ett hinder 

rörande dokumentation var att medicinska arbetsuppgifter värdesattes högre än 

omvårdnadsarbetet (Carrington, 2012). 

 

En studie gjord av Conrad, Hanson, Hasenau, och Stocker-Schneider (2012) visar att 

specialistutbildade sjuksköterskor anser att det är mer essentiellt att dokumentera 

medicinska åtgärder än omvårdnadsåtgärder. Majoriteten av sjuksköterskorna i studien 

använder sig inte av en standardiserad terminologi och uppemot en tredjedel innehar 

åsikten att det inte är nödvändigt. För att utöka kunskap i sitt kliniska arbete måste rätt 

information om patienten inhämtas och handhas på ett lättillgängligt sätt. Generellt 

används då en standardiserad terminologi. För närvarande har sjuksköterskor inte antagit 

ett språk som reflekterar över alla aspekter av omvårdnad, inte heller har de konsekvent 

använt sig av standardiserad terminologi i dokumentationen.  

 

Experter inom området standardiserad terminologi var enade om att omvårdnadsprocessen 

representerade mittpunkten för standardiserad terminologi i omvårdnadsdokumentation. 
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Att arbeta utefter omvårdnadsprocessen i det kliniska arbetet möjliggjordes när processen 

var en del i ett elektroniskt journalföringssystem (Müller-Staub, Needham, Odenbreit, 

Lavin & van Achterberg, 2008; Müller-Staub, de Graaf-Waar & Paans, 2016). Häyrinen, 

Lammintakanen och Saranto (2010) kom fram till samma resultat i sin studie och tillade att 

faserna i omvårdnadsprocessen dessutom borde vara länkade till varandra i det 

elektroniska journalföringssystemet. På så sätt skulle sjuksköterskans bidrag till 

omvårdnaden och resultatet för patienten lättare kunna sökas i efterhand. 

 

Efter implementering av en standardiserad terminologi i omvårdnadsdokumentationen sågs 

en ökning av att namnge samt planera konkreta omvårdnadsåtgärder. Det framgick när 

åtgärderna utförts, vem som utfört dem och hur omvårdnadsmålen uppnåtts. Användandet 

av standardiserad terminologi i omvårdnadsdokumentationen visade ett ökat sammanhang 

mellan omvårdnadsdiagnosens etiologi, omvårdnadsmål och omvårdnadsresultat. 

Standardiserad terminologi i omvårdnadsdokumentationen främjade och ökade 

användandet av individuella omvårdnadsplaner och underlättade individanpassad 

omvårdnad. Dokumentationen blev mer fullständig, innehållsrik samt mätbar (Carrington, 

2012; Conrad et al., 2012; Estrada & Dunn, 2012; Häyrinen et al., 2010; Müller-Staub, 

Needham, Odenbreit, Lavin & van Achterberg, 2007, 2008; Ofi & Sowunmi, 2012; Pöder 

et al., 2011; Thoroddsen, Ehrenberg & Ehnfors, 2011; Yeh, Jeng, Lin, Ho, Hsiao, Lee & 

Chen, 2009). I studier av Häyrinen et al. (2010) och Pöder et al. (2011) noterades att då 

omvårdnadsprocessen följs i dokumentationen höjs kvaliteten i omvårdnaden, 

patientsäkerheten förbättras samt patientdatalagen följs. 

 

Standardiserad terminologi gjorde det lättare att välja rätt omvårdnadsdiagnoser och 

omvårdnadsåtgärder i planeringen av omvårdnaden. Efter implementering av 

standardiserade omvårdnadsdiagnoser var sjuksköterskan mer nöjd med sitt dagliga arbete 

(Carrington, 2012; Estrada & Dunn 2012; Thoroddsen et al., 2011; Yeh et al., 2009). Dock 

säger Conrad et al. (2012) och Jakobsson och Wann-Hansson, (2012) att den kliniska 

erfarenheten vägde tyngre än innehållet i den standardiserade omvårdnadsplanen. 

 

Efter implementering av NNN sågs en förbättrad dokumentation av omvårdnadsprocessens 

steg. Förbättring sågs även i kvaliteten av planerandet och utförandet av 

omvårdnadsåtgärder (Müller-Staub et. al, 2008). I en studie av Pöder et al. (2011) framkom 

ett annat resultat. Det fanns ingen skillnad avseende dokumentationsvanorna utifrån 

omvårdnadsprocessen efter implementering av en evidensbaserad standardiserad 

omvårdnadsplan. Enligt Conrad et al. (2012) och Müller-Staub et al. (2016) skulle den 

standardiserade omvårdnadsplanen innehålla en viss del av fritext som komplement till den 

standardiserad terminologin i omvårdnadsdokumentationen. 

 

Efter utbildning i standardiserad terminologi och omvårdnadsprocessen ökade 

resonemanget kring omvårdnadsdiagnostiken. Detta ledde till mer specifika samt 

effektivare omvårdnadsåtgärder och förbättrade omvårdnadsmål vilka sammankopplades 

med etiologin till omvårdnadsdiagnosen. Utbildning i NNN ledde till kvalitetsförbättringar 

i omvårdnadsdokumentationen, den blev mer exakt (Conrad et al., 2012; Häyrinen, et al., 

2010; Müller-Staub, et al., 2007, 2008; Pöder et al., 2011). 

 

Attityden till att arbeta efter en standardiserad omvårdnadsplan var positiv.  Den 

standardiserade omvårdnadsplanen innehöll relevant information, var användbar, lätt att 

dokumentera i, garanterade en god och säker vård samt underlättade det dagliga arbetet 

(Conrad et al., 2012; Jakobsson & Wann-Hansson, 2012; Pöder et al., 2011). Ett annat 
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resultat framkom i studier av Carrington (2012), Conrad et al. (2012), Jakobsson och 

Wann-Hansson (2012) och Pöder et al. (2011). Att arbeta utefter en standardiserad 

omvårdnadsplan upplevdes som oflexibelt och otillräckligt samt att en standardiserad 

terminologi i omvårdnadsdokumentationen icke var nödvändigt. 

 

Resultatet visar att tid spenderad till dokumentation inte ändrats efter implementering av en 

standardiserad omvårdnadsplan. Den standardiserade terminologin i uppfattades som 

komplicerad att använda och att det inte passade i omvårdnadsdokumentationen 

(Carrington, 2012; Pöder et al., 2011). I andra resultat framkom att vid användandet av en 

standardiserad omvårdnadsplan förkortades tiden till dokumentation samt att överflödig 

dokumentation minskade. Att dokumentera samt inhämta information från den 

standardiserade omvårdnadsplanen var okomplicerad. Möjligheten att ge omvårdnad med 

hög kvalitet baserad på evidens ökade i och med implementering av en standardiserad 

omvårdnadsplan (Conrad et al., 2012; Fogelberg- Dahm & Wadensten, 2008; Jakobsson & 

Wann-Hansson, 2012; Pöder et al., 2011; Yeh et al., 2009). 

 

DISKUSSION 

  

Resultatdiskussion  

  

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva betydelsen av standardiserad terminologi i 

sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation. Resultatet visar att en standardiserad 

terminologi är ett verktyg i sjuksköterskans dagliga arbete. När standardiserad terminologi 

tillämpades blev dokumentationen mer exakt och innehållsrik samt överflödig information 

minskade. Sjuksköterskan erhöll större förståelse för omvårdnadsdiagnosen och dess 

etiologi som i sin tur ledde till bättre omvårdnadsåtgärder, omvårdnadsmål och 

omvårdnadsresultat. Då sjuksköterskan arbetade utefter en standardiserad omvårdnadsplan 

följdes omvårdnadsprocessen i större utsträckning. När alla faser i omvårdnadsprocessen 

följdes och dokumenterades höjdes kvaliteten i omvårdnaden och patientsäkerheten 

förbättrades. Patientsäkerheten, menar Juvé-Udina (2013), höjs när förmågan att 

dokumentera patientens status, problem och framsteg är fullgod. Studien av Wang et al. 

(2011) överensstämmer med resultatet och visar brister i dokumentationen av 

omvårdnadsprocessens faser då standardiserad terminologi inte tillämpas. Även Müller-

Staub (2009) anser att användningen av standardiserade terminologier leder till mer exakta 

omvårdnadsdiagnoser och effektivare omvårdnadsåtgärder och att kvaliteten i 

dokumentationen höjs. Något som också stöds av van Krogh & Nåden (2008). 

 

Resultatet visar vikten av ett journalföringsstystemen kompatibelt med en standardiserad 

terminologi. Den största barriären för en standardiserat terminologi i 

omvårdnadsdokumentationen är att ett användarvänligt journalföringssystem med en 

layout passande för standardiserade omvårdnadsplaner saknas. Svensk 

sjuksköterskeförening (2013) framhåller att journalföringssystemen måste förfinas dock 

nämner de inte på vilket sätt. Saranto et al. (2014) beskriver en rådande oro över 

användarvänligheten och driftskompatibiliteten. De framhåller vikten av att störningar och 

brister i journalsysytemen ska rapporteras kontinuerligt.  

 

Resultatet visar att utbildning i NNN ledde till förhöjd kvalitet i 

omvårdnadsdokumentationen. Detta stöds av Dimond (2005) och Lunney (2006) vilka 

menar att utbildning krävs i journalsystem och standardiserade terminologier. Scherb et al. 

(2011) menar att bristen på tid till dokumentation förhindrar korrekta 
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omvårdnadsdiagnoser. Axelsson et al. (2006) kom fram till att kommunikationen gällande 

omvårdnad underlättas av omvårdnadsdiagnoser som i sin tur leder till kontinuitet i vården 

vilket sparar tid. 

 

Vi fann det förvånande att sjuksköterskans arbetssituation och arbetsbelastning inte 

berördes mer i artiklarna i bakgrunden. I resultatet framkom endast kort att 

arbetsbelastningen påverkar omvårdnadsdokumentationen negativt. Khowaja, Merchant 

och Hirani (2005) har i sin studie undersökt sjuksköterskans upplevelse av sin arbetsmiljö. 

I studien tydliggörs att arbetsbelastningen var den största anledningen till missnöje på 

arbetsplatsen. Omvårdnadsdokumentationen nämndes som en de främsta faktorerna till 

ökad arbetsbelastning. Även von Krogh, Dale & Nåden (2005) finner i sin studie att  

implementering av NNN ger en förbättrad överblick över den mängd data sjuksköterskan 

måste ta del av. Genom att få en bättre överblick minskar stressen.  

 

Resultatet visar brister i omvårdnadsdokumentationen, bland annat för att medicinska 

anteckningar noterades i större utsträckning än omvårdnadsanteckningar. I resultatet 

förklaras detta av att sjuksköterskorna värderade dokumentationen av medicinska 

arbetsuppgifter högre än den givna omvårdnaden. Vilket också framkom i studien av 

Kärkkäinen och Eriksson (2005). Däremot menar van Krogh och Nåden (2008) att NNN är 

basen för de kliniska beslut som fattas. I resultatet framkom en delad inställning avseende 

sjuksköterskornas attityder till standardiserade terminologier och omvårdnadsplaner. De 

standardiserade omvårdnadsplanerna ansågs innehålla relevant information, vara 

användbar, lätt att dokumentera i, understödde en god och säker vård och underlättade 

även det dagliga arbetet. Å andra sidan framkom åsikter avseende arbetet utifrån 

standardiserad terminologi som oflexibelt, otillräckligt och onödigt. Detta är även vad von 

Krogh och Nåden (2008) kom fram till i sin studie. Där framkom att sjuksköterskor är 

skeptiska till införande av standardiserade terminologier vilket leder till att implementering 

och användandet försvåras. Även Saranto et al. (2014) noterar i sin studie att anpassningen 

efter förändringar avseende dokumentationen av sjuksköterskans dagliga arbete är 

långsam. 

 

Enligt Müller-Staub (2009) och Axelsson et al. (2006) är det av stor vikt att sätta korrekta 

omvårdnadsdiagnoser. Detta leder till diagnosspecifika omvårdnadsåtgärder och 

omvårdnadsmål samt förbättrad hälsa för patienten. Detta stöds av resultatet vilket påvisar 

att i och med en standardiserad terminologi ökar sammanhanget mellan 

omvårdnadsdiagnosen och dess etiologi, omvårdnadsmål och omvårdnadsresultat vilket 

leder till förbättrad planering samt dokumentation av konkreta omvårdnadsåtgärder. Även 

Saranto et al. (2014) menar att omvårdnadsdokumentationens syfte är att tydligt visa 

resultatet av given omvårdnad.   

 

Något som inte framkom i resultatet var hur en standardiserad terminologi i 

omvårdnadsdokumentation kan underlätta kommunikation i interprofessionella team. Detta 

förvånade oss då Axelsson et al. (2006), Juvé-Udina (2013), Saranto et al. (2014), Tastan 

et al. (2013) och Wang et al. (2011) nämner att en standardiserad terminologi är ett 

hjälpmedel i kommunikationen vårdpersonal emellan. Wong (2009) menar att om det 

saknas standardiserade omvårdnadsdiagnoser brister kommunikationen och detta kan leda 

till att omvårdnadsåtgärder sätts in för sent. 
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Metoddiskussion  

 

Att arbeta med litteraturöversikten har bidragit till en djupare kunskap avseende 

sjuksköterskans dokumentation i det dagliga arbetet, svensk lagstiftning, 

omvårdnadsprocessen, NNN och tillämpningarna av dessa kopplat till sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. Vi har även fått insikt i det vetenskapliga skrivandet genom att 

systematiskt söka, sammanställa och kritiskt granska kunskap efter en på förhand vald 

problemformulering. Vår uppfattning var att denna kunskap var av stor vikt då 

evidensbaserad omvårdnad är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser.  

 

Om vi hade valt att utföra en intervjustudie tror vi att samma resultat ej hade nåtts. Om 

intervjustudie hade valts hade cirka åtta sjuksköterskor intervjuats. Vi anser att antalet hade 

varit för få för att svara på litteraturöversiktens syfte. 

 

Vi har arbetat utifrån en induktiv ansats. Att arbeta förutsättningslöst med förkunskap om 

ett valt ämne kan vara svårt. De förkunskaper vi hade avseende dokumentation, 

omvårdnadsprocessen och NANDA-I var ej tillräckliga för att arbetet med 

litteraturöversikten skulle påverkas.  

 

Databaserna Cinahl och PubMed består av omvårdnadsvetenskapligt material och är väl 

lämpat för sjuksköterskor (Karlsson., 2015; Polit & Beck., 2012). Med detta som grund 

ansågs databaserna passande för litteratursökning till litteraturöversikten. Däremot 

användes endast fritextsökning i databaserna. Detta beroende av att det i de inledande 

sökningarna utkristalliserades områden som vi själva formulerade sökord av. Använda 

sökord gav en stor mängd sökträffar. Med anledningen av detta fortsatte vi på samma sätt 

genom hela arbetet med litteraturöversikten. Efter den formativa bedömningen 

uppmärksammades att Cinahl Headings och MeSh-termer inte använts vid 

datainsamlingen. Vi riktar kritik mot oss själva avseende detta och tror att användning av 

Cinahl Headings och MeSh-termer hade underlättat datainsamlingen och bidragit med 

relevanta artiklar. Sökning med Cinahl Headings och MeSh-termer användes då 

bakgrunden kompletterades med ytterligare artiklar efter den formativa bedömningen. Vi 

var av åsikten att litteraturöversiktens kvalitet påverkades då antalet vetenskapliga artiklar i 

bakgrunden var för få. Vi valde därför att komplettera bakgrunden med ytterligare 

vetenskapliga artiklar. Vid de kompletterande databassökningarna fann vi även nya artiklar 

vilka vi tog in i resultatdiskussionen. 

 

Under arbetet med datainsamlingen uppmärksammades att antalet forskare till funna 

artiklar blev allt färre samt allt oftare refererade till varandra. Vi diskuterade betydelsen av 

detta. Det kunde innebära att vi lyckats samla adekvat forskning inom valt område. Det 

kunde också betyda att använda sökord varit för få och att vi endast använde den booleska 

termen AND. Till litteraturöversiktens resultat inkluderades tre artiklar skrivna av samma 

författare. Detta var ett medvetet val då vi upplevde det svårt att finna artiklar svarande 

mot syftet. På grund av detta var vår åsikt att resultatets värde försvagats. 

 

Vi upplevde det komplicerat att i urvalsprocessen precisera inklusions- och 

exklusionskriterier. För att komma vidare i arbetet använde vi oss av kurslitteratur. Vi läste 

även systematiska litteraturstudiers metoddelar för att på så vis skaffa oss en uppfattning 

om hur urvalet kunde presenteras. Att använda oss av publicerade artiklars metoddelar var 

till stor nytta i hur inklusions- och exklusionskriterier preciserades. Vi inkluderade endast 

artiklar som beskrev sjuksköterskans dokumentations och arbete. Som Polit & Beck (2012) 



 

 

 

17 
 

betonar vikten av ska litteraturöversiktens resultat endast bygga på förstahandskällor. Med 

anledning av detta inkluderades endast originalartiklar, något vi anser ökar resultatets 

tillförlitlighet. Endast artiklar skrivna på engelska inkluderades. Vi ansåg oss behärska det 

engelska språket väl och är inte av den uppfattningen att bristande språkkunskaper 

påverkat litteraturöversiktens resultat. Under arbetet användes engelskt-svenskt lexikon för 

att översätta de ord vi inte förstod.  

 

För att ytterligare stärka resultatets tillförlitlighet inkluderades endast artiklar vilka var 

peer reviewed och därmed granskade av experter inom studerat område, för detta fann vi 

stöd i Polit och Beck (2012). Beslutet att endast inkludera artiklar publicerade efter 2006 

var ett val vi gjorde för att samla senare forskning inom valt område och efter 

rekommendation från Sophiahemmet Högskola. 

 

Vi var noviser avseende den vetenskapliga skrivprocessen. På grund av vår oerfarenhet 

ansåg vi det svårt att veta vilken mängd träffar och sökord som kunde anses tillräckligt. 

Även tidsperspektivet påverkade vårt arbete då vi ansåg att tiden var snålt tilltagen. 

Tillgänglig tid krävde att antalet sökord begränsades. Tiden räckte inte till för att läsa en 

större mängd artiklar i fulltext. 

 

Wallengren & Henricson (2015) menar att det självständiga arbetet på sjuksköterskans 

grundnivå räknas som vetenskapligt dokument och ska därför uppfylla kraven på 

vetenskaplig kvalitet. Arbetet är en process där kunskap inhämtas systematiskt och 

metodiskt. Genom att det självständiga arbetet planerats menar Wallengren & Henricson 

(2015) att kvaliteten höjs. Vi anser att kvaliteten till denna litteraturöversikt höjts då vi i 

arbetets början framarbetade en projektplan som granskats, godkänts och som vi därefter 

arbetat efter. För att ytterligare öka arbetets kvalitet har vi använt oss av kurslitteratur 

angiven av Sophiahemmet Högskola samt arbetat efter högskolans riktlinjer något som 

Wallengren & Henricson (2015) rekommenderar.  

 

Kvalitetsbedömning av inkluderade artiklar gjordes gemensamt. Henricson (2015) menar 

att trovärdigheten höjs då artiklar granskats gemensamt. Då artiklarna kvalitetsbedömdes 

utefter bilaga A diskuterade vi tillförlitligheten av en bedömning gjord av noviser. 

Litteraturöversiktens trovärdighet minskar då vi var oerfarna av att granska och bedöma 

artiklarnas kvalitet. 

 

Dataanalysen anser vi vara en av litteraturöversiktens styrkor.  Analysprocessen var 

ingående, tydlig, strukturerad och utfördes noggrant vilket ledde till att vi skaffades oss en 

god överblick. Dock var arbetet mycket tidskrävande då mind mapen till dataanalysen 

skrevs för hand. Vi ansåg att tidsåtgången övervägdes av värdet i att få ett 

helikopterperspektiv av insamlat material. Efter formativ bedömning påtalade examinatorn 

att vår egenskapade analysmodell påminde om Kirsti Malteruds analysmetod. Kontakt togs 

via e-mail med Malterud där vi beskrev vår analys och frågade om denna överensstämde 

med hennes. Svar erhölls och till detta bifogades en artikel. Vi anser att vår egenskapade 

modell påminner om Malteruds (2012) systematiska textkondensering vilken innefattar 

fyra steg: 1) helhetsintryck av texten - från kaos till teman; 2) identifiera och sortera 

meningsenheter - från teman till koder; 3) kondensering - från koder till mening; 4) 

syntetisera – från kondensering till beskrivningar och koncept. 

 

Till litteraturöversikten inkluderades endast artiklar vilka var granskade av en etisk 

kommitté, för vilket vi fann stöd i Wallengren & Henricson (2015). Något vi under arbetet 
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funderade över var vad dessa etiska kommittéer grundat sina överväganden kring. Vi 

värdesatte artiklar där frivilligt deltagande och informerat samtycke tydligt framgick av 

texten. Vår reflektion var dock att en mängd av artiklarna vi läst inte refererade till 

Helsingforsdeklarationen, något vi diskuterat kring. För de fyra artiklar där författarna 

kontaktades ansåg vi att författarnas svar var tillförlitliga och artiklarna inkluderades. Två 

studier var utförda i USA, en författare förklarade noggrant vilka studiens etiska 

överväganden var och angav att sjukhusets etiska kommitté granskat studien. Den andra 

studien var granskad av en etisk kommitté nämnd i andra lästa studier och artikeln 

inkluderades därmed. En studie utförd i Taiwan förklarade studiens upplägg och etiska 

övervägen. Som åhörare till en formativ bedömning av en observationsstudie utförd i Kina, 

fick vi vetskap om att forskningsfusk förekommer frekvent i Kina. Med detta som 

kunskap, borde ytterligare följdfrågor ställts avseende inkluderad studie, något vi tar med 

oss i vårt fortsatta studerande. Den fjärde studien som inkluderades efter kontakt med 

författarna var utförd i Sverige. Författarna hade följt svensk lagstiftning.  

 

Slutsats 

 

Då sjuksköterskan dokumenterar utifrån en standardiserad terminologi i 

omvårdnadsdokumentation tillämpas samtliga steg i omvårdnadsprocessen. När 

dokumentationen följer omvårdnadsprocessens alla faser höjs kvaliteten i omvårdnaden, 

dokumentationen blir mer korrekt, patientsäkerheten förbättras, en god och säker vård blir 

möjlig samt patientdatalagen följs. 

 

Fortsatta studier   

Vi är av den åsikten att fortsatt forskning inom området behövs. Randomiserade 

kontrollerade studier i Sverige kan göras för att studera effekten av standardiserad 

terminologi i omvårdnadsdokumentationen. Även kvalitativ forskning där patienternas 

upplevelse av omvårdnaden utifrån en standardiserad terminologi i 

omvårdnadsdokumentationen kan studeras. 

 

Klinisk relevans   

Vi anser att klinisk tillämpbarhet är möjlig med rätt utbildning och anpassade 

journalföringssystem. De praktiska konsekvenser litteraturöversiktens resultat kan få för 

omvårdnaden kan vara att vid god dokumentation utefter en standardiserad terminologi i 

omvårdnadsdokumentationen och lämpligen efter en standardiserad omvårdnadsplan är att 

omvårdnadsdiagnoserna blir mer specifika och att kvaliteten i omvårdnaden höjs. 

Därutöver synliggörs sjuksköterskans omvårdnadsarbete och patientsäkerheten förbättras. 

Vi anser även att studiens resultat visar att journalföringssystem ska vara kompatibla med 

sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation. 
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Bilaga A 
 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

  



 

 

II 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Delta

gare 

(bortf

all) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Carrington JM 

2012 

USA 

The Usefulness 

of Nursing 

Languages to 

Communicate a 

Clinical Event 

Undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

styrkorna och 

svagheterna av 

standardiserat språk 

för sjuksköterskor i 

elektroniska 

journalhandlingar för 

att delge en klinisk 

handling. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Legitimerade sjuksköterskor som arbetade 

heltid på medicinsk, kirurgisk eller 

telemetriavdelning, som förstod och talade engelska 

och som vårdade en patient som under de senaste 

24 timmarna hade varit med om en klinisk 

handling. 

Datainsamling: Intervjuer med deltagarna inom åtta 

till tio timmar efter den kliniska handlingen. 

Intervjun spelades in digitalt, transkriberades samt 

granskades innan analys. 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

18 

(-) 

Dokumenterande sjuksköterskor 

upplever att omvårdnadsplanering är 

viktigare än mottagande 

sjuksköterskor.  

Dokumenterade sjuksköterskor 

upplever att betydelsen av ett språk för 

sjuksköterkor som otillräcklig medan 

mottagande sjuksköterskor upplever att 

ett språk för sjuksköterskor gynnar 

felaktigheter 

K 

II 

Conrad D, Hanson 

PA, Hasenau SM, 

Stocker-Schneider J 

2012 

USA 

Identifying the 

barriers to use 

of standardized 

nursing 

language in 

electronic health 

record by the 

ambulatory care 

nurse practioner 

Identifiera upplevda 

barriärer att 

dokumentera 

sjuksköterskans 

arbete genom att 

använda 

standardiserat språk 

för sjuksköterskor i 

elektroniska journaler 

för ambulerande 

sjuksköterskor i USA 

Design: Kvalitativ  

Urval: Specialistutbildade sjuksköterskor som 

arbetar i ambulerande verksamhet i USA. 

Datainsamling: En enkäten postades till 1997 

sjuksköterkor med ett returkuvert. Alternativet att 

fylla i enkäten på internet fanns också.  

Analys: Datan analyserades med hjälp av Statistical 

Package for the Social Sciences. 

1997 

(1294

) 

Specialistutbildade sjuksköterkor i 

ambulerande verksamhet satte större 

värde på att dokumentera medicinska 

problem än omvårdnadsproblem. En 

tredjedel upplevde det som  icke 

nödvändigt att använda ett 

standardiserat språk i 

dokumentationen. Barriärer i 

användandet av ett standardiserat språk 

för sjuksköterskor inkluderade 

avsaknad av ersättning för 

sjuksköterskans dokumentation, brist 

på tid till dokumentation och bristen på 

tillgängligt standardiserat språk för 

sjuksköterskor i elektroniska 

journalhandlingar. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Delta

gare 

(bortf

all) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Estrada NA, Dunn 

CR 

2012 

USA 

Standardized 

Nursing 

Diagnoses in an 

Electronic 

Health Record: 

Nursing Survey 

Results 

En studie gjordes för 

att erhålla feedback 

från legitimerade 

sjusköterskor som 

slutanvändare av 

standardiserad 

omvårdnadsterminolo

gi för 

omvårdnadsplaner i 

en elektronisk 

journalhandling. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

Urval: Akutsjuksköterskor som planerar och utför 

omvårdnad och arbetade innan och 6 månader efter 

implementeringen av standardiserad 

omvårdnadsterminologi, de skulle regelbundet ha 

planerat och dokumenterat omvårdnaden. 

Datainsamling: En enkät innehållande 22 frågor 

med skala 1 till 4 framtogs där 1 var håller inte alls 

med och 4 var håller med fullständigt. Deltagarna 

erhöll även ett föradresserat kuvert där de efter 

ifyllandet kunde lägga i internposten eller i 

forskarens egen brevlåda. 

Analys: Datan analyserades med hjälp av Statistical 

Package for the Social Sciences 

Test 

1: 

180 

(125) 

Test 

2: 

180 

(112) 

Test 

3: 

180 

(116) 

En signifikant ökning av av poängen 

relaterad till förmåga att hitt 

omvårdnadsdiagnoser och åtgärder för 

omvårdnadsplanerna, individualisera 

omvårdnadsplanerna, tillhandahålla 

utbildande resurser och försäkra 

exaktheten i 

omvårdnadsdokumentationen. 

Emellertid så sågs inga signifikanta 

förändringar i poängen relaterad till 

användandet av omvårdnadsplaner som 

ett verktyg för kommunikation mellan 

skift, enighet kollegor emellan gällande 

val av omvårdnadsdiagnos, beslut om 

status på omvårdnaden, och bedömning 

av patientresultat samt ingen 

förändring i poängen gällande 

sjusköterskans nöjdhet. 

RCT 

II 

 

Matris över inkluderade artiklar 



 

 

IV 

 

 
Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(design, urval, datainsamling 

och analys) 

Delta

gare 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ  

Kvalit

et 

Fogelberg-Dahm 

M, Wadensten B 

2008 

Sverige 

Nurses´ 

experience of and 

opinion about 

using standardised 

care plans in 

electronic health 

records – a 

questionnaire 

study 

Att undersöka sjuksköterskors åsikt 

om att använda standardiserade 

omvårdnadsplaner I elektronisk 

journalföring samt kvalitetskrav för 

kliniskt arbete. 

Design: kvantitativ, 

deskriptiv och baserad på ett 

frågeformulär 

Urval: sjuksköterskor som 

arbetade på medicin, kirurg 

eller ortopedavdelning för 

vuxna. 7 avdelningar, 15 ssk 

per avdelning. 

Datainsamling: Webbaserat 

frågeformulär där frågorna 

specifikt var framtagna av 

ena författaren. Frågorna 

hade fixerade svarsalternativ 

men kommentarer kunde 

också lämnas.  

Analys: Ett system för 

webbaserade frågeformulär 

användes. Resultat 

presenteras med deskriptiv 

statistik. 

105 

(20) 

 

Majoriteten av sjuksköterkorna hade 

åsikten att standardiserade 

omvårdnadsplaner ökade deras 

möjlighet att ge samma goda 

omvårdnad till alla patienter. De 

tyckte också att standardiserade 

omvårdnadsplaner interprofessionellt 

skulle öka kvaliteten på vården. 

Majoriten tyckte att kvalitetskraven 

var en förutsättning för att bibehålla 

standardiserade omvårdnadsplaner 

med hög kvalitet. Det var ingen 

enighet om standardiserade 

omvårdnadsplaner ökade risken att 

förbise patientens individuella 

problem. De flesta höll med om att 

standardiserade vårdplaner minskade 

tiden för dokumentation samt 

minskade överflödig dokumentation. 

Sjusköterskor behöver utbildning hur 

standardiserade omvårdnadsplaner 

används i omvårdnaden. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

Matris över inkluderade artiklar 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltaga

re 

(bortfall

) 

Resultat Typ  

Kvalit

et 

Häyrinen K, 

Lammintakanen J, 

Saranto K 

2010 

Finland 

 

Evaluation of 

electronic nursing 

documentation – 

Nursing process 

model and 

standardized 

terminologies as 

keys to visible and 

transparent 

nursing 

Beskriva och utvärdera 

hurvida sjuksköterskor har 

dokumenterat omvårdnad 

följsamt med den nationella 

omvårdnadsdokumentationm

odellen i elektroniska 

journalhandlingar, vilket 

menar användandet av 

omvårdnadsprocessen och 

användandet av 

standardiserad terminologi i 

olika faser av 

omvårdnadsprocessen. 

Design: Retrospektiv, deskriptiv. 

Urval: Journaler från kirurgiska 

och neurologiska avdelningar 

under tre år på norra Karelens 

centralsjukhus. 

Datainsamling: Journalerna 

samlades in av sjukhusets 

informationspersonal i ett ASCII-

format och delgavs sedan till 

forskaren. 

Analys: SPSS samt en deskriptiv 

metod. För att utvärdera 

omvårdnadsplanerna användes 

Catch-ing©audit instrument [48]. 

489 

(-) 

Standardiserad 

omvårdnadsdokumentation är baserad 

på omvårdnadsprocessen och används 

olika för olika patienter. Det är en brist 

på dokumentation av 

omvårdnadsprocessen i 

omvårdnadsplanerna. Standardiserad 

terminologi används i dokumentation 

men inkonsekvens ses i användandet 

av de olika klassifikationerna. 

R 

II 

Jakobsson J, 

Wann-Hansson C 

2012 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurses´ 

perceptions if 

working according 

to standardized 

care plans: a 

questionnaire 

study 

Undersöka sjuksköterskors 

uppfattning att arbeta utifrån 

standardiserade 

omvårdnadsplaner gällande 

användbarhet, 

dokumentation, kvalitet av 

omvårdnaden och 

implementeringsprocessen. 

Design: Kvalitativ  

Urval: Sjuksköterskor med 

erfarenhet av standardiserade 

omvårdnadsplaner. 

Datainsamling: Informationsmöte 

på åtta avdelningar där enkäten 

och information delades ut efteråt. 

Analys: Beskrivande statistik för 

karaktärsdragen hos deltagarna 

kalkylerades med Statistical 

Software Package. 

 

225 

(116) 

Standardiserade omvårdnadsplaner 

underlättar i sjuksköterskans dagliga 

arbete, särskilt för nyanställda och 

fungerade som en checklista som 

försäkrade kvaliteten av omvårdnaden. 

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

 

Matris över inkluderade artiklar 



 

 

VI 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltaga

re 

(bortfall

) 

Resultat Typ  

Kvalit

et 

Müller-Staub M, de 

Graaf-Waar H & 

Paans W 

2016 

Nederländerna 

 

An Internationally 

Consented 

Standard for 

Nursing Process-

Clinical Decision 

Support Systems 

in Electronic 

Health Records 

Utveckla ett internationellt 

accepterat, pålitlig och giltigt 

standardiserat språk i det 

kliniska beslutsfattandet NP-

CDSS. 

Design: Kvalitativ, 

semistrukturerad intervjustudie. 

Urval: Test 1: Sjusköterskor eller 

lärare för sjusköterskor med 

kunskap och expertis av 

avancerad omvårdnadsprocess. 

De ska även vara involverade i 

utveckling av elektronisk 

journalföring. Test 2: Experter på 

standardiserad 

omvårdnadsterminologi med 

doktor eller magister i 

omvårdnadsvetenskap med 

specialistutbildning eller 

doktorstitel i sjuksköterskans 

informatik. 

Datainsamling: Test 1: Enkäter. 

Test 2: Intervjuer 

Analys: QSR Nvivo 10 

Test 1: 

29 

(2) 

Test 2: 

10 

(2) 

Den avancerade omvårdnadsprocessen 

ska vara central i NP-CDSS och ska 

föreslå forskningsbaserad, 

förutbestämda omvårdnadsdiagnoser 

samt korrekta kopplingar mellan 

omvårdnadsdiagnoser, evidensbaserad 

omvårdnadsåtgärder och 

omvårdnadsmål. 

K 

1 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matris över inkluderade artiklar 



 

 

VII 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(design, urval, datainsamling 

och analys) 

Delta

gare 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ  

Kvalit

et 

Müller-Staub M, 

Needham I, 

Odenbreit M, 

Lavin MA, van 

Achterberg T 

2008 

Schweiz 

Implementing 

nursing 

diagnostics 

effectively: cluster 

randomized trial 

Undersöka effekten av riktlinjer för 

kliniskt resonemang. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urval: Vårdavdelningar som 

hade en specialistutbildad 

sjuksköterska, en anställd 

utbildningsansvarig, 

jämförbara förhållanden 

mellan heltid -och 

deltidsanställda, antingen 

blandad 

(medicinisk/kirurgisk) eller 

medicinsk avdelning samt 

jämförbara förhållanden 

mellan sjuksköterskor och 

patienter. 

Datainsamling: 

Dokumentation samlades in 

vid studiestart samt 3-7 

månader efter studiestart. 37 

omvårdnadsdiagnoser, 

resultat och mål blev 

analyserade vid båda 

tillfällena. 

Analys: Effekten av det 

kliniska resonemanget 

bedömdes genom att titta på 

kvaliteten av 

dokumentationen.  Kvaliteten 

mättes med Q-DIO, som är 

ett mätinstrument för NNN. 

12 

(6) 

Poängen för diagnoser, åtgärder samt 

mål ökade signifikant. Riktlinjer för 

kliniskt resonemang ledde till högre 

kvalitet i dokumentationen av 

omvårdnadsdiagnoser, 

etiologispecifika åtgärder och 

förbättrat resultat för patienten. 

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Matris över inkluderade artiklar 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(design, urval, datainsamling 

och analys) 

Delta

gare 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ  

Kvalit

et 

Müller-Staub M, 

Needham I, 

Odenbreit M, 

Lavin MA, van 

Achterberg T 

2007 

Schweiz 

Improved Quality 

of Nursing 

Documentation: 

Results of a 

Nursing 

Diagnoses, 

Interventions, and 

Outcomes 

Implementation 

Study 

Utvärdera effekten av kvaliteten av 

omvårdnadsdiagnoser, åtgärder och 

mål på ett akutsjukhus efter 

implementation av ett 

utbildningsprogram. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie 

 Urval: Vårdavdelningar som 

hade en specialistutbildad 

sjuksköterska, en anställd 

utbildningsansvarig, 

jämförbara förhållanden 

mellan heltid -och 

deltidsanställda, antingen 

blandad 

(medicinisk/kirurgisk) eller 

medicinsk avdelning samt 

jämförbara förhållanden 

mellan sjuksköterskor och 

patienter. 

Inklutionskriterierna för de 

dokumenterade 

omvårdnadsdiagnoserna var 

att patienten var inlagd minst 

fyra dagar, att det fanns 

omvårdnadsanteckningar för 

dessa dagar samt en 

individuell omvårdnadsplan. 

Datainsamling: 72 

slumpmässigt utvalda 

dokumenterade 

omvårdnadsdiagnoser med 

relaterade åtgärder och mål 

analyserades.  

Analys: Q-DIO 

12 

(6) 

Signifikant förbättring i kvaliteten av 

dokumentationen gällande 

omvårdnadsdiagnoser, åtgärder och 

målhittades efter implementationen av 

utbildningsprogrammet. 

RCT  

I 

                
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Matris över inkluderade artiklar 



 

 

IX 

 

 
Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(design, urval, datainsamling 

och analys) 

Delta

gare 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ  

Kvalit

et 

Ofi B & Sowunmi 

O 

2012 

Nigeria 

Nursing 

documentation: 

Experience of the 

use of the nursing 

process model in 

selected hospitals 

in Ibadan, Oyo 

State, Nigeria 

Fastställa utstäckningen av 

användandet av 

omvårdnadsprocessen och 

dokumentationen och 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

Design: Retrospektiv, 

kvalitativ 

Urval: Sjuksköterskor 

arbetande på medicinska, 

kirurgiska, obstetriska, 

gynekologiska eller 

pediatriska avdelningar på tre 

sjukhus. 

Datainsamling: 

Frågeformulär samt 

inhämtande av 

omvårdnadsjournaler. 

Analys: Deskriptiv 

Test 1: 

420 

(270) 

Test 2: 

115 

(-) 

Användandet av omvårdnadsprocessen 

skilde sig åt mellan sjukhusen. 

Sjuksköterskorna stötte på svårigheter 

när det kom till anamnes, formulering 

av omvårdnadsdiagnos, ordinationer 

samt utvärdering. De flesta 

sjuksköterskor använder inte 

vedertagna förkortningar och 

symboler. Feldokumentation uppkom i 

ca. hälften av journalerna. I 

granskningen av 115 

omvårdnadsjournaler hittades bevis på 

att många sjuksköterskor inte 

dokumenterar. 

R/K 

II 

Paganin A, Moraes 

MA, Pokorski S & 

Rabelo ER 

2008 

Brasilien 

 

Factors That 

Inhibit the Use of 

Nursing Language 

Identifiera betydelsen för 

institutionella, professionella och 

personliga faktorer för 

sjuksköterskor och deras insatser att 

göra omvårdnadsdiagnoser 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie 

Urval: Sjuksköterskor från 

akutvårds –och 

intensivvårdsavdelningar med 

vuxna patienter.  

Datainsamling: 

Frågeformulär designad för 

denna studie, insamlad under 

arbetstid. 

Analys: SPSS 12.0 

21 

(-) 

Arbetsbelastning, antal patienter samt 

administrativa uppgifter var de tre 

mest frekvent förekommande 

anledningarna som negativt påverkade 

implementeringen av 

omvårdnadsdiagnoser. 

RCT 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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X 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(design, urval, datainsamling 

och analys) 

Delta

gare 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ  

Kvalit

et 

Pöder U, 

Fogelberg-Dahm 

M, Wadensten B 

2011 

Sverige 

Implementation of 

a multi-

professional 

standardized care 

plan in electronic 

health records for 

the care of stroke 

patients 

Jämföra personalens åsikter 

angående standardiserade 

omvårdnadsplaner och självskattade 

vanor gällande dokumentering och 

deras upplevda kunskap om de 

evidensbaserade riktlinjer i 

strokevård innan och efter 

implementerandet av en 

evidensbaserad standardiserad 

omvårdnadsplan samt 

kvalitetsstandarden för strokevård. 

Beskriva personalens åsikter om, 

och användandet av, den 

evidensbaserade standardiserade 

omvårdnadsplanen. 

Design: Kvantitativ, 

deskriptiv och jämförbar 

Urval: Sjuksköterskor, 

fysioterapeuter samt 

arbetsterapeuter på 

strokeavdelningar på ett 

universitetssjukhus och på ett 

sjukhus på landsbygden. 

Datainsamling: Webbaserade 

frågeformulär som hade 

svarsalternativ. Fråge 

formulären skickades ut i två 

omgångar, före 

implementering och efter 

implementering. 

Analys: Statistiska 

programmet IBM SPSS 

Statistics 19. 

Test 1: 

45 

(11) 

Test 2: 

53 

(16) 

Uppfattad kunskap gällande 

evidensbaserade riktlinjer inom 

strokevård ökade efter 

implementeringen av evidensbaserad 

standardiserad omvårdnadsplan. 

Majoriteten höll med om att den 

evidensbaserade standardiserade 

omvårdnadsplanen var användbar och 

underlättade deras arbete. Det fanns 

ingen förändring mellan före och efter 

implementationen angående åsikterna 

om standardiserade omvårdnadsplaner, 

självskattad dokumentationsvanor 

eller tid spenderad på dokumentation. 

RCT 

II 

Thoroddsen A, 

Ehrenberg A & 

Ehnfors M 

2011 

Island 

Content and 

Completeness of 

Care Plans After 

Implementation of 

Standardized 

Nursing 

Terminologies and 

Computerized 

Records 

Beskriva hållbarhet och 

förändringar i innehållet och 

fullkomligheten av 

dokumentationen av 

sjuksköterskans omvårdnad efter 

implementering av 

omvårdnadsterminologi och 

datoriserat system i 

omvårdnadsarbetet på ett 

universitetssjukhus. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie 

Urval: Journalhandlingar för 

patienten som har vårdats 

mer än 48 timmar. 

Datainsamling: randomiserad 

insamling av 

journalhandlingar. 

Analys: SPSS för statistisk 

analys av deskriptiv data. 

Test 1: 

291 

(-) 

Test 2: 

299 

(-) 

Test 3: 

281 

(-) 

Studien visar att journalhandlingar 

innehållande en omvårdnadsplan 

ökade markant från första testet till 

tredje testet. Handskrivna 

omvårdnadsplaner var nästintill 

obefintliga. 

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(design, urval, datainsamling och analys) 
Del

tag

are 

(bor

tfall

) 

Resultat Typ  

Kval

itet 

Thoroddsen A, 

Ehrenberg A & 

Ehnfors M 

2010 

Island 

Nursing 

Speciality 

Knowledge as 

Expressed by 

Standardized 

Nursing 

Languages 

Beskriva hur 

omvårdnadskunskap 

visas i journalhandlingar 

vid användandet av en 

standardiserad 

terminologi för 

omvårdnadsdokumentati

on. 

Design: Retrospektiv studie 

Urval: Journalhandlingar för patienter som har 

vårdats minst 48 timmar. Ett specifikt datum i 

mars 2005 valdes. 

Datainsamling: Journalhandlingar inhämtades 

från 39 vårdavdelningar inom kirurgi, medicin, 

geriatrik och psykiatri. Sedan togs varannan 

journal med i studien. 

Analys: SPSS för statistisk analys av deskriptiv 

data. 

526 

(27

0) 

De vanligaste omvårdnadsdiagnoserna 

representerade grundläggande 

mänskliga behov hos patienter 

oberoende av specialistinriktning. 

Omvårdnadsdiagnoserna och relaterade 

omvårdnadsåtgärder representerade 

specifik kunskap inom varje specialitet. 

63 omvårdnadsdiagnoser och 168 

omvårdnadsåtgärder användes. 

R 

II 

Yeh S-H, Jeng B, 

Lin L-W, Ho T-

H, Hsiao C-Y, 

Lee L-N & Chen 

S-L 

2009 

Taiwan 

 

Implementatio

n and 

evaluation of a 

nursing 

process 

support 

system for 

long-term 

care: a 

Taiwanese 

study 

Att utveckla och införa 

ett supportsystem för 

omvårdnadsprocessen på 

kinesiska som möjliggör 

datorbaserad 

dokumentation för 

sjuksköterkor på 

vårdhem, utvärdera 

effektiviteten av ett 

sådant system, utvärdera 

hinder att använda 

systemet samt att 

utvärdera 

sjuksköterskans nöjdhet 

med systemet. 

Design: Kvasiexperimentell, Kvalitativ, 

retrospektiv. 

Urval: SSK på vårdhem villiga att implementera 

ett supportsystem för omvårdnadsprocessen, hade 

tillgång till datorer och internet på 

sjuksköterskeexpeditionen, tillhandahöll 

omvårdnad till äldre med behov av långsiktig 

omvårdnad, lokalisation högst var 30 engelska 

miles från forskarcentret.   

Datainsamling: Sjuksköterskorna erhöll 

frågeformulär samt att forskarna jämförde tidigare 

handskrivna journalanteckningar med 

journalanteckningar i det elektroniska 

journalföringssystemet. 

Analys: SPSS Window version 12.0, Wilcoxon 

matched-pairs samt deskriptiv analys. 

SS

K: 

30 

(3) 

Jour

nale

r: 

396 

(-) 

Användandet av ett supportsystem för 

omvårdnadsprocessen var organiserat 

och konsekvent och möjliggjorde en 

fullständig och övergripande 

omvårdnadsplan inom 48 timmar. 

Sjuksköterskorna upplevde högre 

tillfredsställelse efter implementering 

av supportsystemet. 

K/R 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Matris över inkluderade artiklar 


