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SAMMANFATTNING

Syfte: Beskriva sjuksköterskors uppfattning och upplevelser av att använda

omvårdnadsdiagnoser i det kliniska arbetet med fokus på användande av kännetecken och

relaterade faktorer.

Metod: En deskriptiv intervjustudie med kvalitativ design. Datainsamlingen har skett genom

semistrukturerade intervjuer med tio sjuksköterskor som arbetar på två akutmedicinska

enheter. Det insamlade materialet har efter utskriften genomgått en manifest kvalitativ

innehållsanalys med induktiv ansats.

Resultat: Informanterna kom i sitt dagliga arbete i kontakt med och arbetade utifrån

omvårdnadsdiagnoser främst i standardvårdplaner men också i individuella vårdplaner. Alla

var positivt inställda till att använda vårdplaner och omvårdnadsdiagnoser. Den struktur som

arbetet med vårdplaner och omvårdnadsdiagnoser gav till dokumentationen upplevdes som

positiv för den medförde tydlighet och en gemensam grund att arbeta utifrån. Medvetenheten

om de kriterier och relaterade faktorer som idag finns i den elektroniska patientjournalen var

låg. Diskussioner om omvårdnadsdokumentation eller omvårdnadsdiagnoser var inte vanligt

förekommande på enheterna.

Slutsats: Det finns en omedvetenhet på de studerade enheterna om hur man på ett optimalt

sätt kan använda vårdplaner med omvårdnadsdiagnoser. Idag används kliniska kännetecken

och relaterande faktorer inte i någon större utsträckning vilket gör att kvalitén och

jämförbarheten på omvårdnadsdiagnoserna varierar.

Nyckelord

Omvårdnandsdiagnoser, dokumentation, diagnostiskt resonerande, omvårdnadsprocessen,

NANDA.



ABSTRACT

Aim: To describe nurses' perceptions and experiences of using nursing diagnoses in the

clinical work focusing on the use of signs and related factors.

Method: A descriptive interview study with a qualitative design. Data has been collected

through semi-structured interviews with ten nurses working in two acute medical units. The

collected material has undergone a manifest content analysis with inductive approach.

Result: All the informants were in contact with nursing diagnoses in their daily work, mainly

in the standard care plans but also in individual care plans. All were in favor of using care

plans and nursing diagnoses. The structure of the care plans and nursing diagnoses was

perceived positive, it gave clarity and a common base to work from. Awareness of the signs

and related factors that exist in the electronic patient record today was low. Discussions about

nursing documentation or nursing diagnoses were not commonly applied.

Conclusion: There is a lack of awareness in the studied units about how to make optimum use

of nursing diagnoses in care plans. Clinical signs and related factors are currently not applied

to any great extent in care planning therefore the quality and comparability of nursing

diagnoses varies.

Keywords:

Nursing diagnosis, documentation, diagnostic reasoning, nursing process, NANDA
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BAKGRUND

Dokumentationen i patientjournalen har under de senaste hundra åren utvecklats från

sporadiska och knapphändiga anteckningar i professionsbundna pappersjournaler till dagens

omfattande digitaliserade tvärprofessionella journaler. Dokumentationens utveckling följer

den som vården generellt har genomgått, ju mer avancerad och specialiserad vården blivit

desto mer specifik har journaldokumentationen blivit för att kunna bära den nödvändiga

informationen (Ruland, 2002).

Sjuksköterskans dokumentation

Sjuksköterskans dokumentation har gått från handskrivna anteckningar i löpande text via

rondsystemet och Kardex till dagens datoriserade omvårdnadsjournaler med

omvårdnadsdiagnostik och standardvårdplaner (Dahl, Heggdal & Standal, 2006). Att utifrån

en patients situation och hälsa komma fram till och formulera omvårdnadsdiagnoser är ett

arbete som ställer stora krav på sjuksköterskans kompetens inom många områden. De

underliggande processer som ligger till grund för arbetet som leder fram till formuleringen av

omvårdnadsdiagnosen är av stort intresse. Lee, Chan och Phillips (2006) har i sin översikt av

relevant forskning i ämnet kommit fram till att synen på den teoretiska grunden för det

kliniska beslutsfattandet i omvårdnadsdiagnostiken har varierat över årtiondena. Under 1970-

talet betonades ett rationellt förhållningssätt där olika statistiska teorier och modeller

användes för att förklara den diagnostiska beslutsprocessen. Men då mycket av det som ingår

i omvårdnad inte låter sig kvantifieras och därför inte passade in söktes nya

förklaringsmodeller. Under 80-talet vändes mångas intresse till informationsprocessteori. Att

ställa omvårdnadsdiagnoser beskrevs som en serie av rationella och analytiskt kognitiva

processer som var av hypotetiskt deduktiva natur. I kontrast till det rationella perspektivet

kom under 90-talet synen att patientens problem inte kunde systematiseras i formella eller

analytiska modeller utan att sjuksköterskans känslighet för patientens problematik gick

förlorad att dominera. Sjuksköterskans beslutsprocess beskrevs nu som beroende av känsla

och intuition. Men även erfarenhetens och kunskapens roll i beslutsfattandet lyfts fram. (Lee,

Chan & Phillips, 2006)

Idag ser man fler faktorer som påverkar sjuksköterskors beslutsfattande. Erfarenhet och

generell kunskapsnivå tillsammans med speciallistområde anses utgöra grunden för sättet vi

ser på patientens problem. Men även problemets komplexitet påverkar, ju fler komponenter
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som ingår desto svårare blir det att ställa en korrekt diagnos. Psykosociala och kulturella

faktorer är ytterligare komponenter som påverkar vårt beslutsfattande. (Lee et al., 2006;

Florin, 2009)

Vårdplanen är sjuksköterskans främsta arbetsredskap i det indirekta patientarbetet i ett

processorienterat vårdarbete samtidigt som det är journaltext i patientens journal för det

aktuella vårdtillfället. Vårdplan definieras i Socialstyrelsens Termbank som ”Vård- och

omsorgsplan som beskriver hälso- och sjukvård för en enskild patient” (Socialstyrelsen.

Termbanken. 2010). Vårdplanen ska om möjligt utformas tillsammans med den enskilde, den

ska innehålla mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov och används i

samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering

(Socialstyrelsen. 2010). Vårdpersonals skyldighet att dokumentera styrs idag av

Patientdatalagen (SFS 2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering

och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). Där beskrivs att

dokumentationen ska innehålla uppgifter om bakgrund till vården, aktuellt hälsotillstånd,

väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder samt epikris och sammanfattning av

genomförd vård (SFS 2008:355; SOSFS 2008:14).

VIPS-modellen, Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet, (Ehnfors, Ehrenberg &

Thorell-Ekstrand, 1998) har under 1990-talet och början av 2000-talet i Sverige användes som

grund för sjuksköterskans dokumentation. VIPS-modellen tydliggjorde vårdprocessen genom

modellens struktur och gav sjuksköterskan vana vid att dokumentera sökordsbaserat. VIPS är

skapad för att understödja en dokumentation som ska resultera i en vårdplan med

omvårdnadsdiagnoser och avslutas med en omvårdnadsepikris. Dokumentation med stöd av

VIPS-modellen har förbättrat omvårdnadsdokumentationen med ökat fokus på omvårdnaden

som effekt (Ehnfors & Ehrenberg, 2007). Dokumentation enligt VIPS-modellen har ökat

kvalitén i omvårdnadsdokumentationen även sett över tid. Men för att uppnå denna effekt

krävs utbildningsinsatser som följer upp och vidareutvecklar dokumentationen även efter

implementeringen av VIPS (Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand, 2002; Rosendal Darmer,

Ankersen, Geissler Nielsen, Landberger, Lippert & Egerod, 2004).
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Vårdprocessen, som dokumentationen i vårdplan följer, har sin grund i allmän systemteori.

Vårdprocessen är en dynamisk och systematisk tankemodell som används för att synliggöra

fem faser i omvårdnadsarbetet (Florin, 2009).

 De fem faserna är: 

- Informationsinsamling som dokumenteras i anamnes och status.

- Bedömning görs genom analys av problem, risker och resurser och resulterar i

omvårdnadsdiagnoser.

- Planering av åtgärder/behandlingar som dokumenteras som åtgärder i en vårdplan.

- Genomförande utifrån resurser och tidsåtgång.

- Utvärdering av den genomförda vården.

Vårdprocessen kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätta i varje del av processen och

fokuserar på att åstadkomma en förändring med syfte att hjälpa patienten till ett förbättrat

hälsostillstånd (Florin, 2009). Saranto och Kinnunen (2009) fann vid sin genomgång av

studier om utvärdering av omvårdnadsdokumentation att 40 av 41 genomförda studier kunde

påvisa positiva effekter på omvårdnadsdokumentationen till följd av tillämpning av

vårdprocessen samt olika terminologier i dokumentationsarbetet.

Omvårdnadsdiagnostik

Omvårdnadsdiagnosen och den analys av patientens situation och hälsa som diagnosen utgår

från är den centrala del som hela vårdplanen vilar på. Omvårdnadsdiagnos definieras av

NANDA-I (North American Nursing Diagnosis Association International) som en klinisk

värdering av en individs, familjs eller grupps/samhälles reaktion på verkliga eller potentiella

hälsoproblem eller livsprocesser (sid 477, Herdman, 2011). En omvårdnadsdiagnos är

grunden för val av omvårdnadsåtgärder för att nå resultat som ligger inom sjuksköterskans

ansvarsområde (Herdman, 2011). Skillnaden mellan en medicinsk diagnos som ställs för att

definierar hälsoproblemet och en omvårdnadsdiagnos är att den sistnämnda fokuserar på

hälsoproblemets påverkan i patientens dagliga liv samt förmågan att hantera denna påverkan,

inte hälsoproblemet eller symtomet i sig. Omvårdnadsdiagnosen utgår från patientens

subjektiva upplevelse av ohälsa och beskriver patientens reaktion på hälsoproblemet, symtom

och behandling (Björvell, 2001; Florin, 2009).
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Det finns flera typer av omvårdnadsdiagnoser (Florin, 2009), det tre vanligast förekommande

är:

- Problemdiagnos beskriver ett befintligt hälsoproblem hos patienten där omvårdnad skall

kunna hjälpa patienten till hantering/lindring av problemet.

- Riskdiagnos beskriver ett potentiellt hälsoproblem med intentionen att förebygga.

- Resursdiagnos beskriver de resurser patienten har att klara sina behov i relation till

hälsoproblemet. Fokus ligger på patientens styrkor i stället för svagheter (Florin, 2009).

Att arbeta med riskdiagnoser är att tänka framåt och arbeta förebyggande för att förhindra

problem att uppstå, att bespara patienten lidandet av att till exempel få ett trycksår. Att arbeta

med resursdiagnoser är att använda sig av ett synsätt som betonar det friska hos patienten, att

se resurser, möjligheter och att tro på patientens förmåga. De flesta situation som innebär

problem kan också beskrivas utifrån ett resursperspektiv, skillnaden för patienten kan vara

stor beroende på vilket perspektiv sjuksköterskan väljer att arbeta utifrån.

Sjuksköterskan motiveras i sitt arbete med omvårdnadsdiagnostik av att omvårdnadsdiagnoser

klargör de individuella behoven hos den enskilde och hjälper dem se patienten i ett

helhetsperspektiv vilket underlättar beslutet om specifika omvårdnadsåtgärder.

Omvårdnadsdiagnoser fungerar som en drivkraft mot ökad kvalité och patientsäkerhet genom

det systematiska arbetssätt som tillämpas i arbetet med dokumentationen av diagnoserna. Att

ställa omvårdnadsdiagnoser ökar sjuksköterskors medvetenhet om omvårdnad och stärker

deras professionella roll (Axelsson, Björvell, Mattiasson & Randers, 2006; Jansson, 2010). De

omvårdnadsdiagnoser som förekommit i omvårdnadsdokumentationen i Sverige hittills har till

största delen varit skrivna i fritext och haft teoretisk grunden i Carnevalis (1999) tankegångar

(Florin, 2001). Carnevali betonar det diagnostiska resonemanget hos den enskilda

sjuksköterskan. Med utgångspunkt i gjorda iakttagelser, vad patienten berättat och de kliniska

fynd som observerats skapas omvårdnadsdiagnoser som är unika för varje enskild individ

(Carnevali, 1999). Diagnosernas giltighet och kvalitet blir med denna ansats beroende av

kunskapsnivån hos sjuksköterskan när det inte finns fastställda kriterier att utgå från.

Diagnoser skrivna i fritext saknar en systematisk grund och möjlighet att utvärderas på ett

strukturerat sätt (Florin, 2001). Ett av syftena med att i en vårdplan dokumentera alla steg i

omvårdnadsprocessen är att få redskap för att säkerställa kvalitén och kontinuiteten under

patientens vårdtid. Med vårdplaner och omvårdnadsdiagnoser av mer strukturerad karaktär
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kan den givna vården utvärderas på ett systematiskt sätt. Även möjligheten att använda

sjuksköterskornas dokumentation som grund för utdata till kvalitetsregister och för forskning

kräver en utförlig och strukturerad dokumentation (Ehnfors & Ehrenberg, 2007).

Klassifikationssystemet NANDA som sedan 1970-talet utvecklats av NANDA-I har en annan

utgångspunkt än till exempel Carnevali (1999). Diagnoserna utgår där ifrån kliniska

kännetecken och relaterade faktorer. Kännetecken är observerbara tecken eller slutsatser som

manifesterar den aktuella omvårdnadsdiagnosen och som det finns evidens för. Till exempel

Inga tuggrörelser är ett av flera kännetecken för omvårdnadsdiagnosen Sväljningssvårigheter.

Relaterade faktorer är faktorer som visar på ett mönster av samband med

omvårdnadsdiagnosen, det kan vara faktorer som är föregående, ha samband med, bidra till

eller understödjer diagnosen, även dessa ska vara evidensbaserade, Svag bäckenmuskulatur är

en av flera relaterad faktor kopplade till omvårdnadsdiagnosen Ansträngningsinkontinens.

NANDA klassifikationen används i dag i flertalet länder runt om i världen. (Herdman, 2011)

NANDA har nyligen översatts till svenska (Herdman, 2011) och kommer nu att kunna börja

användas även i Sverige. Omvårdnadsdiagnostik enligt NANDA innebär ett nytt sätt att

förhålla sig till omvårdnadsdiagnostik för svenska sjuksköterskor. Thoroddsen och Ehnfors

(2007) fann att användandet av medicinska diagnoser och beskrivningar av vård förfaranden

som ofta använts som omvårdnadsdiagnoser innan införande av NANDA diagnoser minskade

efter införande av NANDA diagnoser. Användandet av kännetecken och relaterade faktorer

ökade avsevärt med ökad struktur och standardisering av omvårdnadsdokumentationen som

resultat.

Jansson, Pilhammar och Forsberg (2009) fann att sjuksköterskor som i sitt arbete med

patienterna inte dokumentera omvårdnadsdiagnoser tenderar att fokuserar på den medicinska

orsaken till patientens vistelse på avdelningen. Sjuksköterskor som arbetar med att ställa

omvårdnadsdiagnoser och skriva vårdplaner resonerar mer kring omvårdnadsproblem, behov

och risker, patientens egen beskrivning av sina symtom samt de tecken på symtom som

sjuksköterskan uppfattar jämförs i bedömningsprocessen. Trots att bägge grupperna

sjuksköterskor utgår från ett omvårdnadsperspektiv i sitt förhållningssätt till patienten är det

bara de sjuksköterskor som arbetar med omvårdnadsdiagnostik som behåller

omvårdnadsperspektivet genom hela bedömnings- och beslutsprocessen. (Jansson, Pilhammar

& Forsberg, 2009)
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Intresset för och användandet av omvårdnadsdiagnoser och vårdplaner, både individuella och

standardiserade ökar hela tiden. I dag använder sig alla slutenvårdsenheter inom det landsting

där de studerade enheterna finns av processorienterad dokumentation med

omvårdnadsdiagnoser. Enheter har i dag möjlighet att skriva omvårdnadsdiagnoser i fritext

samt, genom användandet av landstingsövergripande individuella vårdplaner med fasta val,

skapa omvårdnadsdiagnoser av mer strukturerad karaktär.  Många enheter använder också

standardvårdplaner där omvårdnadsdiagnoserna redan är formulerade och standardiserade

utifrån den aktuella patientgruppens särskilda behov. Vårdplanerna med fasta val är flitigt

använda och upplevs av många sjuksköterskor som en hjälp i arbetet med att formulera

omvårdnadsdiagnoser. Men trots det ökade användandet av omvårdnadsdiagnostik, både i

individuella- och standardvårdplaner, är det fortfarande många sjuksköterskor som inte

skriver individuella vårdplaner med omvårdnadsdiagnoser även om behovet finns (Fogelberg

Dahm & Wadensten, 2008).

Sjuksköterskan måste förstå omvårdnadsprocessen inte bara teoretiskt utan också pratiskt för

att behärska konsten att formulera relevanta och användbara omvårdnadsdiagnoser. Alla steg i

processen behöver genomföras för att nå fram till en vård med ökad kvalitet och säkerhet

(Fogelberg Dahm & Wadensten, 2008). Kvalitén på omvårdnadsdiagnoserna och

dokumentationen varierar i dag mellan enheter beroende på kunskapsnivån hos

sjuksköterskorna och de strukturella förutsättningarna i form av avdelningsspecifika mallar,

sökord samt fasta val i journalsystemet. Thörnvall, Wahren och Wilhelmsson (2007) såg i sin

studie av distriktsköterskors dokumentation att de mest använda sökorden i patienternas

journaler var de för status och åtgärder. Vad gäller sökord för omvårdnadsdiagnoser och mål

var de inte lika vanligt förekommande. Texten i journalerna var ofta kort och inte alltid

språkligt korrekt.

Problemformulering

Mer kunskap om hur sjuksköterskor tänker kring och upplever arbetet med

omvårdnadsdiagnoser i dag behövs. Detta för att öka förståelsen för den bakomliggande

processen vid arbete med omvårdnadsdiagnoser och underlätta den kommande

implementeringen av omvårdnadsdiagnostik med kliniska kännetecken och relaterade faktorer

enligt NANDAs klassifikation. Diagnosernas kvalité och giltigheten behöver förbättras för att

i framtiden kunna användas som en tillförlitlig grund vid utvärdering av omvårdnaden.
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Syfte

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors uppfattning och upplevelser av att

använda omvårdnadsdiagnoser i det kliniska arbetet med fokus på användande av

kännetecken och relaterade faktorer.

Frågeställningar

1. Vilka möjligheter/svårigheter finns i arbetet med att ställa omvårdnadsdiagnoser?

2. Vilka kännetecken/relaterande faktorer känner den kliniskt verksamma sjuksköterskan till

att det finns fastställt för omvårdnadsdiagnoser?

3. Hur tillämpas dessa kännetecken/relaterande faktorer i arbetet med att ställa

omvårdnadsdiagnoser?

4. Förs diskussioner om omvårdnadsdiagnosernas betydelse och innehåll i

sjuksköterskegruppen på de studerade enheterna?

METOD

Design

En deskriptiv intervjustudie med kvalitativ design användes för att besvara syftet (Kvale,

1997; Graneheim & Lundman, 2004, Hällgen Graneheim & Lundman, 2008).

Urval

Intervjuer har genomförts på två enheter vid ett universitetsjukhus i mellansverige, enheterna

är båda akutmedicinska vårdavdelningar, en för vuxna patienter och en för barn. De utvalda

enheterna bedöms ha en utvecklad omvårdnadsdokumentation och använder sig av

omvårdnadsdiagnoser både i standardvårdplaner och individuella vårdplaner. Enheterna har

dokumentationsansvariga sjuksköterskor som aktivt arbetar med utveckling av

omvårdnadsdokumentationen. De dokumentationsansvariga sjuksköterskorna har i uppdrag

att bevaka och utveckla omvårdnadsdokumentationen inom sin enhet och delta i utveckling av

omvårdnadsdokumentationen på divisions nivå (Onkologi-, thorax och medicindivisionen,

Akademiska sjukhuset, 2008). Tio sjuksköterskor har intervjuats, fem på vardera enheten.

Urvalet av sjuksköterskorna har gjorts av de dokumentationsansvariga på respektive enhet i

samarbete med författarna. I urvalet eftersträvades representation av sjuksköterskor med både

kortare och längre arbetslivserfarenhet samt varierande vana vid att dokumentera

omvårdnadsdiagnoser. Antal år i yrket varierade från ett till 23. Fem av informanterna hade



8

yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska från fem år eller mer och fem av informanterna hade en

yrkeserfarenhet på mindre än fem år. Av informanterna var sju kvinnor och tre män. De

dokumentationsansvariga sjuksköterskorna har inte inkluderats då de bedöms ha större

kunskaper och mer erfarenhet av omvårdnadsdiagnostik än sjuksköterskor i allmänhet.

Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen har skett genom semistrukturerad intervjuer (Kvale, 1997; Polit & Beck,

2008). De första sju intervjuerna genomfördes av författarna gemensamt och de tre sista av en

av författarna (VBH) eftersom en av författarna (KF) valde att avsluta sitt deltagande i

uppsatsarbetet. En intervjuguide (bilaga 1) som omfattade 11 frågor utformades. Intervjuerna

inleddes med en öppningsfråga varefter frågorna från intervjuguiden ställdes i block med de

frågor som rörde samma områden tillsammans. Syftet med frågorna var att få informanterna

att berätta om sina erfarenheter och upplevelser av att i det kliniska arbetet på

vårdavdelningen använda sig av omvårdnadsdiagnostik. Huvudfrågorna i intervjuguiden var:

Vad har du för erfarenhet av att arbeta med omvårdnadsdiagnoser? Hur arbetar du med

omvårdnadsdiagnostik i ditt nuvarande arbete? Har ni på enheten en gemensam struktur eller

gemensamma kännetecken för vad de olika diagnoserna skall grundas på eller omfatta? Hur

diskuterar och reflekterar ni kring detta i sjuksköterskegruppen på din arbetsplats? På vilket

sätt skulle arbetet med att sätta omvårdnadsdiagnoser kunna utvecklas för att nå en bättre

kvalitet på diagnoserna?

Tillvägagångssätt

Avdelningscheferna på de två enheterna tillfrågades först muntligt om tillstånd att genomföra

intervjuerna på respektive enhet och fick efter det en formell skriftligt förfrågan (bilaga 2).

Därefter togs kontakt med enheternas dokumentationsansvariga sjuksköterskor per e-post eller

telefon. De dokumentationsansvariga tillfrågade de utvalda informanterna på respektive enhet

om de ville delta i studien. Tiderna för intervjuerna styrdes av informanternas arbetsschema

då intervjuerna utfördes under arbetstid. En provintervju utfördes för test av intervjufrågorna

före intervjustarten, frågorna i intervjuguiden bedömdes inte vara i behov av revidering.

Provintervjun kom att inkluderades i de 10  intervjuerna som studien innefattar. Intervjuerna

som utfördes i ett samtalsrum på respektive avdelning under april och maj månad 2009

spelades in på band och skrevs därefter ut ordagrant.
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Innan varje intervju startade informerades informanterna om syftet med studien och att

materialet skulle behandlas konfidentiellt, att deltagande var frivilligt samt att de när som

helst kunde avbryta sin medverkande. Därefter informerades om att intervjuerna skulle spelas

in på band för att skrivas ut ordagrant. Författaren förde även anteckningar under själva

intervjun för att ha som stöd vid transkriberingen. Intervjuerna tog i snitt 30 minuter att

genomföra. Den kortaste varade ca 20 minuter och den längsta ca 40 minuter.

Analys

Det insamlade materialet från intervjuerna har efter utskriften genomgått en manifest

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats grundad på Graneheim & Lundman (2004). De

inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant och lästes igenom i sin helhet flera gånger för att ge

en bild av helheten. Därefter genomsöktes texten efter meningsbärande enheter, som kortades

ned genom kondensering, kodning och kategorisering. (Kvale, 1997; Graneheim & Lundman,

2004; Hällgren Graneheim & Lundman, 2008)

Författarens (VBH) strävan har varit att kunna sammanfatta innehållet i intervjuerna i

kategorier för att åskådliggöra informanternas upplevelser av att i den kliniska vardagen

arbeta med omvårdnadsdiagnostik. Arbete med att hitta meningsbärande enheter,

kondensering och kodning gjordes med en intervju i taget. När alla intervjuer var kodade

gicks materialet och kodningen igenom ännu en gång och justeringar gjordes.

Tabell 1: Exempel ur analysprocessen från meningsbärande enhet till kategori.

Meningsenhet Kondenserad
meningsenhet

Kod Kategori

Intervju 5
Sjuksköterskan kan ju göra väldigt
mycket med omvårdnadsdiagnoser men
här tar man mer det medicinska, man
går direkt till läkemedel och försöker
lösa det så lätt som möjligt med en liten
tablett eller något annat istället för
andra saker som kanske tar längre tid.

Sjuksköterskan kan göra
mycket med
omvårdnadsdiagnoser men
här tar de det medicinska
direkt

Sjuksköterskan kan
göra mycket med
omvårdnadsdiagnoser

Positivt med
dokumentation/
vårdplan/
omvårdnadsdiagnostik

Intervju 6

Nej, det kan jag inte tycka att vi gör,
inte särskilt mycket, vi pratar liksom
om våra vårdplaner, vi pratar om dem
individuella och vi pratar om
standardvårdplaner och hur dem ser ut
och hur dem utformas och deras storlek
och hur mycket plats de tar upp, men
det är sällan vi pratar om själva
omvårdnadsdiagnosen.

Vi pratar om våra
vårdplaner, hur de ser ut,
utformas, deras storlek och
hur mycket plats de tar,
men sällan om själva
omvårdnadsdiagnosen.

Pratar om hela
vårdplanen, sällan om
omvårdnadsdiagnosen.

Förekomst av
diskussion om
omvårdnadsdiagnoser
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När alla intervjuer var kodade startade arbetet med att skapa kategorier som stämde med

syftet att beskriva sjuksköterskors uppfattning och upplevelse av att använda

omvårdnadsdiagnoser i det kliniska arbetet. Alla koder samlades i en tabell och kunde därefter

ordnas i olika kategorier. Arbetat med kategorierna reviderades ett flertal gånger innan den

slutiga versionen fastställdes.

Etiska överväganden

Informanternas deltagande i studien och att intervjuerna utfördes under informanternas

arbetstid har godkänts av enheternas avdelningschefer. Deltagandet i studien var frivilligt och

informanterna kunde när som helst avbryta sitt deltagande. All data har behandlats

konfidentiellt och alla band med ljudupptagningar från intervjuerna har raderats efter

transkribering. Informerat samtycke i enlighet med Codex (2011) tillämpades då studiens

syfte och metod diskuterades med informanterna innan intervjustart. Inga namn på berörda

patienter eller personal som varit inblandade i de i intervjuerna beskrivna situationerna har

efterfrågats eller dokumenterats.

RESULTAT

Med utgångspunkt från syftet har tio subkategorier identifierats, dessa har utifrån

ämnesområde delats in i tre kategorier. De tre kategorierna är Uppfattning och upplevelser av

att använda omvårdnadsdiagnoser; Kännetecken /relaterade faktorer som den kliniskt

verksamma sjuksköterskan känner till och tillämpar och Diskussion om

omvårdnadsdiagnosers betydelse och innehåll.

Kategorin Uppfattning och upplevelser av att använda omvårdnadsdiagnoser svarar mot

frågeställning nummer ett. Kategorin Kännetecken/relaterade faktorer som den kliniskt

verksamma sjuksköterskan känner till och tillämpar svarar mot frågeställningarna två och tre.

Kategorin Diskussion om omvårdnadsdiagnosers betydelse och innehåll svarar mot

frågeställning fyra. En sammanställning av kategorier och subkategorier presenteras i tabell 2.
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Tabell 2: Sammanställning av kategorier och subkategorier.

Kategori Subkategorier

Uppfattning och
upplevelser av
att använda
omvårdnads-
diagnoser

Erfarenheter
och
upplevelser av
omvårdnads-
diagnostik/
vårdplan

Förhållningssätt
vid sättande av
omvårdnads-
diagnoser

Försvårande
faktorer för
dokumentation/
vårdplan/
omvårdnads-
diagnostik

Positivt med
dokumentation/
vårdplan/
omvårdnads-
diagnostik

Utvecklings-
möjligheter för
dokumentation/
vårdplan/
omvårdnads-
diagnostik

Kännetecken/
relaterade
faktorer som den
kliniskt
verksamma
sjuksköterskan
känner till och
tillämpar

Erfarenhet av
kännetecken

Ökad säkerhet
med kännetecken

Omvårdnads-
diagnoser
lika/olika mellan
sjuksköterskor

Diskussion om
omvårdnads-
diagnosers
betydelse och
innehåll

Förekomst av
diskussion om
omvårdnads-
diagnoser

Positivt med
diskussion

Informanterna sa sig i sitt dagliga arbete komma i kontakt med och arbetade utifrån

omvårdnadsdiagnoser främst i standardvårdplaner men också i individuella vårdplaner, även

om dessa inte var lika vanligt förekommande på de studerade enheterna. Informanterna var

positivt inställda till att använda vårdplaner och omvårdnadsdiagnoser. Den struktur som

arbetet med vårdplaner och omvårdnadsdiagnoser gav till dokumentationen upplevdes som

positiv för den gav tydlighet och en gemensam grund att arbeta utifrån. Svårigheterna i arbetet

med omvårdnadsdiagnoserna som betonandes var tidsbrist, teknik och arbetssättet som krävs

för att dokumentera i vårdplan.

Medvetenheten om de kännetecken och relaterade faktorer som finns, främst för

kvalitetsindikatorerna undernäring, fall och trycksår men även för mer generella

omvårdnadsproblem som till exempel förstoppning och egen vård, var låg, trots att de finns

tillgängliga i enheternas dokumentationsmallar. De kännetecken och relaterade faktorer som

finns användes inte på ett medvetet sätt av informanterna.

Diskussioner om omvårdnadsdokumentation eller omvårdnadsdiagnoser var inte så vanligt

förekommande på enheterna. Informanter ville ha större möjlighet till diskussion och

reflektion på arbetstid för att kunna utveckla dokumentationen och få en större kunskap och

medvetenhet om hur de med hjälp av dokumentationen skulle kunna förbättra kvalitén på

omvårdnadsarbetet.
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Uppfattning och upplevelser av att använda omvårdnadsdiagnoser

Informanterna kom i daglig kontakt med omvårdnadsdiagnoser i sitt kliniska arbete även om

de i vissa fall inledde intervjun med att säga att de inte visste vad en omvårdnadsdiagnos var

eller vad begreppet betydde. Som ett resultat av denna osäkerhet hos informanterna, om vad

omvårdnadsdiagnoser faktiskt är, använder de i många fall begreppen omvårdnadsdiagnos och

vårdplan synonymt vilket återspeglas i subkategoriernas benämning.

Erfarenheter och upplevelser av omvårdnadsdiagnostik/vårdplan

Informanterna hade ingen eller väldigt liten erfarenhet av att själva formulera

omvårdnadsdiagnoser eller starta en individuell vårdplan. Befintliga vårdplaner och

omvårdnadsdiagnoser skrivna av kollegor läses igenom och accepteras som de är utan att

ifrågasättas eller revideras, de används som utgångspunkt för det egna arbetet.

Omvårdnadsdiagnoser används för att förebygga att det blir mer problem kring patienten och

för att alla ska göra på samma sätt. Avdelningarnas standardvårdplaner användes ofta, där

finns redan färdigformulerade omvårdnadsdiagnoser. Behovet av individuellt anpassade

vårdplaner upplevs inte som nödvändigt för många av patienterna.

”Det har varit sällan som det har funnits ett sånt där väldigt specifikt behov utav

att upprätta en individuell vårdplan kan jag känna. För det är ju ofta så finns de

här standardvårdplanerna och de har täckt ganska bra det som de

omvårdnadsproblem liksom, som har funnits.” (Intervju 6)

Förvåning över att omvårdnadsdiagnoser inte användes mer här i Sverige uttrycks av de i

gruppen som gått sin utbildning i ett annat nordiskt land.

” vet jag inte om det här är för att det är en avdelning för barn som man kanske

inte har samma slags rutin med det eller om ja, om det är allmänt så i Sverige att

man faktiskt inte använder det [omvårdnadsdiagnoser, författarens (VBH)

anmärkning] så mycket” (Intervju 5)

Trots att det kan vara skillnader på omvårdnadsdiagnoser skrivna av olika sjuksköterskor

upplevdes vården i slutändan ändå bli likvärdig för patienterna eftersom man utifrån

omvårdnadsdiagnoserna ändå sade sig välja samma åtgärder.
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Förhållningssätt vid sättande av omvårdnadsdiagnoser

Informanterna som själva arbetade med att ställa omvårdnadsdiagnoser uppgav inte att de i

detta arbete använde sig av fastställda kännetecken eller relaterade faktorer. Informanterna sa

sig ha en problembaserad utgångspunkt vid arbetet med att ställa diagnoser eller utgår från en

helhetsbild av patienten. Det kunde även vara sjuksköterskans känsla som var grunden för den

ställda diagnosen.

”Men det ingenting som jag har uppfattat att för att man ska få göra den här

omvårdnadsdiagnosen så måste det här och det här var uppfyllt utan man går väl

efter sköterskans uppfattning helt enkelt” (Intervju 6)

Försvårande faktorer för dokumentation/vårdplan/omvårdnadsdiagnostik

Tidsbrist är något som informanterna upplever försvårar arbetet med omvårdnadsdiagnoser

och vårdplaner. Det finns sällan tid att sätta sig ned och formulera omvårdnadsdiagnoser och

skapa vårdplaner, ej heller för eftertanke och reflektion. Arbetet med att formulera

omvårdnadsdiagnoser upplevs som svårt för att man måste känna till patienten bra. Även

tekniken kan vara en försvårande faktor då mycket fokus hamnar på hur man konkret ska få in

informationen i datorn så uppmärksamheten på vad som faktiskt skrivs inte blir så stor.

Informationsöverföringen genom muntliga rapporter upplevdes minskade betydelsen av

vårdplanerna eftersom alla fick informationen muntligt och sällan hann läsa vårdplanen innan

arbetet med patienten började. Informanterna upplevde att det var svårt att vänja sig vid

arbetssättet som man måste ha för att kunna sätta omvårdnadsdiagnoser och skapa vårdplaner.

Positivt med dokumentation/vårdplan/omvårdnadsdiagnostik

Den struktur och tydlighet som vårdplaner med omvårdnadsdiagnostik ger till arbetet kring

patienten upplevs som positivt. Ett uppdaterat status upplevs ge överblick och en bra grund att

utgå ifrån vid beslut om vilken vård patienten ska få och själva vårdplanerna ger fokus på

åtgärderna för att lösa problemet. Strukturen i vårdplaner gör det lättare att se vad som behövs

jobbas med på patienten och ger stöd/visar vad sjuksköterskorna behöver ha koll på i det

praktiska arbetet. Vårdplaner tydliggör processen i omvårdnadsarbetet och gör att man inte

missar saker.
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”Annars kommer man ju ingen vart, annars kommer man ju inte framåt, ja det

ska ju synas också att man försöker göra något åt ett problem. Det syns ju inte

om man inte skriver … processen försvinner liksom om man inte har

vårdplanen.” (Intervju 7)

Om patienten har ställda omvårdnadsdiagnoser tycker informanterna att de fångar problemen

och för arbetet med dessa framåt.

”Det är väl egentligen inga svårigheter, det är väl mer möjligheter det är just för

patientens alltså tillfrisknade så att det är bara positivt att man skriver upp … att

kunna fånga upp diagnosen sen som sagt så att man inte förvärras under

vårdtiden jag tycker det är bara positivt.” (Intervju 8)

Införandet av datorjournalen upplevdes ha gjort att antalet omvårdnadsdiagnoser ökat på

enheterna, vilket upplevdes som positivt.

Utvecklingsmöjligheter för dokumentation/vårdplan/omvårdnadsdiagnostik

Informanterna uttryckte osäkerhet om hur arbetet med omvårdnadsdiagnostik skulle kunna

utvecklas, de upplevde att de hade för dålig kunskap om hur de skulle gå tillväga för att ställa

omvårdnadsdiagnoser och tanken med att använda dem i större utsträckning för att kunna ta

ställning i den frågan. Mer utbildning både i teknik och i teori efterfrågades. De informanter

som hade lite större vana av att arbeta med och tänka i banor av omvårdnadsdiagnostik hade

lättare att ge förslag på möjliga vägar till utveckling. Vikten av att arbeta med läsrapporter, för

att stärka dokumentationens betydelse och öka användandet av omvårdnadsdiagnoser,

betonades. Möjligheter att stärka sjuksköterskans profession genom ett ökat användande av

omvårdnadsdiagnoser lyftes av informanterna.

”Jag tror att vi måste börja använda oss mer av omvårdnadsdiagnoser för att

stärka sjuksköterskeyrket och inte koncentrera oss så mycket på det medicinska

faktiskt.” (Intervju 5)
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Vad gäller utveckling av de dokumentationsmallar som fanns tillgängliga gick åsikterna isär,

det fanns de som tyckte att fler mallar med fastaval skulle utvecklas då de snabbade upp

arbetet med att dokumentera i datorjournalen, andra tyckte att det behövdes mer

individanpassning och att de fasta valen var alldeles för generella för att ge bra vårdplaner.

Kännetecken/relaterade faktorer som den kliniskt verksamma sjuksköterskan känner
till och tillämpar

Erfarenhet av kännetecken

Informanterna kände inte i någon större utsträckning till om det fanns några kännetecken eller

relaterade faktorer som kunde tillämpades vid ställande av omvårdnadsdiagnoser.

”Struktur? … Nej, inte vad jag vet, det har jag inte hört eller känt att det är nån

kultur här. Det sätter jag väl löst vad jag bedömer i det här fallet.” (Intervju 9)

De informanter som kände till att det fanns fastställda kännetecken för vissa

kvalitetsindikatorer och omvårdnadsdiagnoser som kan kopplas till dessa tyckte ända att

kännetecknen var luddiga och såg svårigheter att få likvärdiga diagnoser även med hjälp av

kännetecken.

Ökad säkerhet med kännetecken

Vad gäller åsikter om kännetecken var samstämmigheten stor om att gemensamma

kännetecken för omvårdnadsdiagnoser skulle ge en ökad säkerhet och minska subjektiva

bedömningar i omvårdnadsarbetet.

”Ska det säkert bli säkrare så att säga med kriterier … det skulle utveckla

säkerheten som sagt var men alltså om det skulle underlätta arbetet det vet jag

inte faktiskt.” (Intervju 2)
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Omvårdnadsdiagnoser lika/olika mellan sjuksköterskor

I avsaknad av gemensamma kännetecken för omvårdnadsdiagnoser gör varje sjuksköterska

sin egen bedömning av patientens omvårdnadsbehov vilket avspeglar sig i skillnader mellan

diagnoser ställda av olika sjuksköterskor tyckte informanterna. Andra informanter tyckte

däremot att trots avsaknaden av en gemensam grund för bedömningen gjorde

sjuksköterskorna samma bedömningar av patienternas omvårdnadsbehov och ställde

likvärdiga omvårdnadsdiagnoser. Det fanns också de informanter som omfattade bägge dessa

synsätt samtidigt.

Diskussion om omvårdnadsdiagnosers betydelse och innehåll

Förekomst av diskussion om omvårdnadsdiagnoser

Förekomsten av diskussioner kring omvårdnadsdiagnoser, gällande innehåll i diagnoserna och

om arbetet med att ställa dem, var sällsynta på vårdenheterna både i spontan eller mer

formaliserade form. Den diskussion som förkom var alltid initierad av de

dokumentationsanvariga på enheten. De handlade oftast om dokumentationen i stort och

sällan specifikt om omvårdnadsdiagnoser eller vårdplaner. De diskussioner som förekom på

enheterna beskrevs som att det pratades om vårdplanerna i stort, hur de ser ut, deras storlek

och hur mycket plats de tar upp i journalen men att det sällan fördes en diskussion om själva

omvårdnadsdiagnoserna. Utrymmet för diskussion och reflektion i personalgruppen i det

dagliga arbetet är begränsat.

”Om du ställer dig och tittar så springer systrarna kors och tvärs, det är så här.

Den där tiden till och reflektera över diagnoser kanske inte riktigt finns där.”

(Intervju 9)

Positivt med diskussion

Om det fanns tid och utrymme för diskussioner om omvårdnadsdiagnoser tror informanterna

att det skulle leda till både större samsyn kring patienternas omvårdnadsbehov och en mer

likvärdig och samstämmig dokumentation i patienternas journaler. Arbetet med att ställa

omvårdnadsdiagnoser skulle förbättra av kontinuerliga diskussioner och även leda till säkrare

diagnoser. Diskussion om omvårdnadsdiagnoser skulle kunna komma patienterna tillgodo

genom en individualisering av vården.
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”Ja, jag tror att om man för diskussionen kring det och får in rutin på det hela

och alla förstår vad det innebär, så tror jag att det skulle tillföra något för då gör

man ju vården mer individuell man preciserar vården och gör den mer riktad till

just den patienten och man drar inte alla över en kam så att säga.”  (Intervju 6)

Diskussion i alla former skulle enligt informanterna ge ett utrymme för reflektion som många

av dem i dag saknar i sitt arbete.

DISKUSSION

Syftet med denna studie har varit att beskriva sjuksköterskors uppfattning och upplevelser av

att använda omvårdnadsdiagnoser i det kliniska arbetet med fokus på användande av

kännetecken och relaterade faktorer. Resultatet som föreligger visar att det finns mycket

positivt med att dokumentera strukturerat i vårdplaner. Men det har även framkommit i

föreliggande studie att kunskapsnivån är låg och att mycket arbete ännu återstår innan

omvårdnadsdiagnostik med kännetecken och relaterade faktorer är en integrerad del av

sjuksköterskans arbete.

Resultatdiskussion

De intervjuade sjuksköterskorna uppgav att omvårdnadsdiagnoser användes i det dagliga

arbetet på de båda studerade enheterna, främst vid användande av enheternas

standardvårdplaner där det finns redan formulerade diagnoser anpassade till den avsedda

patientgruppens specifika omvårdnadsbehov. Vanan/rutinen vid att själv ställa

omvårdnadsdiagnoser var begränsad och förekomsten av omvårdnadsdiagnoser i individuella

vårdplaner uppgavs vara sparsam. Att använda omvårdnadsdiagnoser i standardvårdplaner

ställer inte samma krav på kunskap och analytisk förmåga hos den enskilda sjuksköterskan

som att självständigt ställa omvårdnadsdiagnoser i individuella vårdplaner. Vid arbete med

diagnostik i individuella vårdplaner måste sjuksköterskan ha god kunskap om både patienten

och patientens omvårdnadsproblem för att kunna ställa relevanta och kvalitativt bra

omvårdnadsdiagnoser. Den av informanterna framförda åsikten att det sällan finns behov av

individuella vårdplaner med omvårdnadsdiagnoser specialanpassade för patienten kan ses som

utryck för bristande förståelse för nyttan med att identifiera och analysera patientens

hälsoproblem.



18

Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor företrädesvis använder sig av sökorden knutna

till status och åtgärder men är mer sparsamma med att dokumentera på sökord knutna till

omvårdnadsdiagnos och mål (Thörnvall, Wahren & Wilhemsson, 2007). Sjuksköterskor har

också ofta svårigheter att greppa omvårdnadsdiagnoser som koncept vilket ger kvalitativt

sämre och färre omvårdnadsdiagnoser vilket i sin tur kan leda till att de för patienten bästa

åtgärderna kanske inte kommer till stånd (Rosendal Darmen et al., 2004). Samma författare

visade också att sjuksköterskor har goda generella kunskaper om strukturen i

dokumentationen men brister i analytisk förmåga vilket visar sig i svårigheter med att ställa

omvårdnadsdiagnoser. Björvell et al. (2002) ser en möjlig förklarning till svenska

sjuksköterskors brist på systematiskt tänkande och problemlösning i att

sjuksköterskeutbildningen i Sverige förlängdes och integrerades med universiteten relativt

sent (1993). Det finns fortfarande många kliniskt aktiva sjuksköterskor som inte utbildats i att

arbeta utifrån ett analytiskt arbetssätt och därför har svårt att stödja nyutbildade och

studerande sjuksköterskor i sin utveckling av det analytiska arbetssättet.

Att arbeta med omvårdnadsdiagnoser upplevde informanterna som svårt, många gånger för att

man var ovan både vid sättet att tänka och för att man upplevde att det var svårt att

dokumentera på rätt sätt i datorn. Just ovanan vid arbetssättet är något som informanterna

återkommer till. Att det med dagens snabba tempo inom sjukvården inte finns tid till att

diskutera och reflektera i någon större utsträckning är något som också försvårar för

sjuksköterskor att nå fram till en fördjupad kunskap och utveckla ett analytiskt tänkande kring

omvårdnad vilket är en viktig förutsättning för arbete med omvårdnadsdiagnoser.

För att lyckas med att införa och vidmakthålla en kvalitativt bra dokumentation krävs dels

utbildningsinsatser initialt men även fortsatt uppföljning och fördjupningsutbildning över tid

(Björvell et al., 2002). Förekomsten av stödjande funktioner till exempel kliniskt verksamma

sjuksköterskor som finns tillgängliga för frågor i det löpande arbetet är en faktor som av flera

forskare bedömts som viktig för att ett lyckat resultat (Ehnfors & Ehrenberg, 2007; Jansson,

2010). De dokumentationsansvariga sjuksköterskorna har, om de ges tillräcklig tid till

fördjupning i ämnet och möjlighet att föra ut den fördjupade kunskapen till sina kollegor,

goda förutsättningar att fungera som denna stödjande funktion. Informanterna upplevde att de

hade för dålig kunskap om omvårdnadsdiagnoser och arbetssättet kopplat till dem för att

kunna arbeta fullt ut med omvårdnadsdiagnostik i dokumentationen och efterfrågade mer
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utbildning och stöd. För att möjliggöra för de dokumentationsansvariga att fylla denna viktiga

funktion krävs ett ledarskap som prioritera utveckling inom området och ger mandat och

resurser till att genomföra uppdraget (Jansson, 2010).

Informanterna kände endast i begränsad omfattning till de kliniska kännetecken och

relaterande faktorer som finns tillgängliga för dem att tillämpa vid arbetet med att ställa

omvårdnadsdiagnoser i journalsystemet i dag. De sa sig ställa diagnoser utifrån en helhetsbild

av patienten, ha ett problemorienterat förhållningssätt eller helt enkelt gå på den egna känslan

utan att använda kliniska kännetecken eller relaterande faktorer. Thoroddsen & Ehnfors

(2007) beskriver hur förekomsten av kliniska kännetecken och relaterande faktorer kraftigt

ökade i omvårdnadsdiagnoserna på universitetssjukhuset i Reijkavik vid implementering av

NANDA diagnoser, ett resultat av detta blev samtidigt att användandet av medicinska

diagnoser som omvårdnadsdiagnoser minskade. Även den allmänna förekomsten av

omvårdnadsdiagnoser i patienternas journaler ökade. Trots uppenbar brist på gemensam

utgångspunkt vid arbete med omvårdnadsdiagnostik tyckte informanterna att det var liten eller

ingen skillnad på de förkommande diagnoserna. Det fanns även informanterna som framförde

både att det finns skillnader för att senare säga att det inte är någon skillnad på diagnoser

ställda av olika sjuksköterskor. Utan gemensam utgångspunkt för arbetet kan giltigheten för

omvårdnadsdiagnoserna variera och det blir svårt att värdera deras nytta. Fastställda diagnoser

med tydliga kliniska kännetecken och relaterade faktorer är nödvändiga för att värdera och

förbättra giltigheten men också för att de ska kunna anses trovärdiga och kunna garantera

patienten en god omvårdnad oberoende av vilken sjuksköterska som patienten träffar (Florin,

2001).

Identifiering av omvårdnadsdiagnoser upplevs av sjuksköterskor som en faktor för ökad

kvalité på omvårdnaden genom att risker för att missa någon av patientens omvårdnadsbehov

och åtgärder kopplat till detta minskar (Axelsson et al, 2006). De i denna studie intervjuade

sjuksköterskorna sa sig aldrig eller väldigt sällan ompröva en diagnos som ställts av en

kollega, de utgick ifrån att en ställd diagnos var korrekt och arbetade med de förslagna

åtgärderna. Thoroddsen & Ehnfors (2007) fann att det inte är många omvårdnadsdiagnoser

som revideras eller avslutas under patientens vårdtid, även om en viss ökning kunde ses efter

implementeringen av NANDA diagnoser. Detta tolkades som en indikering på att

dokumentationen inte användes som ett aktivt arbetsinstrument i det dagliga arbetet med
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omvårdnaden. Detta är något som sjuksköterskorna i studien också sa, de arbetas inte extra

med något för att det står i vårdplanen utan det dagliga arbetet rullar på utan påverka av

vårdplanens innehåll.

Diskussion om dokumentationens innehåll och dess funktion som arbetsredskap är inte något

som förekommer i någon större utsträckning. Informanterna såg positivt på och efterfrågade

mer tid till diskussion och reflektion på arbetsplatsen vilket visar på en vilja och önska till

vidareutveckling av det egna kunnandet och omvårdnadsprofessionen. Samtidigt visar

frånvaron av denna form av vidareutveckling och utbildning att de dokumentationsansvariga

sjuksköterskorna många gånger inte får de resurser och den tid de behöver för att ha möjlighet

att utföra sitt uppdrag på ett fullgott sätt. Cheferna inom vården har här ett viktigt ansvar att ta

genom att lyfta och belysa dessa frågor på sina enheter.

Metoddiskussion

En deskriptiv kvalitativ design var lämplig för studien då syftet varit att beskriva

sjuksköterskors uppfattning och upplevelser av att använda omvårdnadsdiagnoser i det

kliniska arbetet. Studiens giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet kan upplevas som låg då

risken för att författarna (KF, VBH) färgat intervjuerna med sina egna åsikter. Detta har

hanterats genom att författarna (KF, VBH) i intervjusituationen inte har fört fram sina åsikter

utan försökt hålla en neutral attityd.

Ett problem under arbetat har varit att i intervjuerna, som genomfördes med frågeguiden som

stöd, ställdes inte frågarna exakt lika varje gång och inte heller i exakt samma ordning.

Intervjuerna genomfördes mer som ett samtal än en utfrågning, detta för att stimulera

informanternas till att med egna ord beskriva sin uppfattning och upplevelse. Detta arbetssätt

och brister i intervjuteknik gjorde dock att det ibland var svårt att i intervjusituationen avgöra

om tillräckligt utförliga följdfrågor ställdes. För att få utförliga svar på alla frågor hade fler

följdfrågor behövts i vissa intervjuer.

Giltigheten och tillförlitligheten i föreliggande studie kan ifrågasättas eftersom flera av

informanterna sa sig inte känna till exakt vad en omvårdnadsdiagnos var. För att hantera detta

faktum ingick det i de intervjuer där informanten inte kände till begreppet omvårdnadsdiagnos
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en förklaring/diskussion om vad begreppet omfattar innan resterande frågor ställdes. Efter det

konstaterade alla att de jobbade med omvårdnadsdiagnoser dagligen och kunde svara utförligt

på de ställda frågorna.

Urvalet av informanter genomfördes med bekvämlighetsurval, vilket kan ha påverkat

resultatet. Så bedöms inte vara fallet då resultatet som föreligger stämmer överens med vad

som tidigare tagits upp i litteraturen om liknande undersökningar. Samstämmigheten mellan

informanternas svar har i många frågor varit stor.

Sju av intervjuerna utfördes av de två ursprungliga författarna (KF, VBH) gemensamt och de

tre sista endast av en av författarna (VBH), detta upplevs ej ha påverkat kvalitén på

intervjuerna då en av författarna var med vid samtliga intervjuer. Intervjuerna genomfördes i

april och maj 2009 vilket kan medföra risk för att innehållet i svaren och ämnets relevans

blivit irrelevant. Författaren (VBH) som bland annat arbetar med att ta fram underlag för

landstingsgemensamma vårdplaner, att bygga vårdplaner i den elektroniska patientjournalen

samt att utbilda i processorienterad dokumentation har en förförståelse för ämnet och bedömer

att så inte är fallet. Ämnet och svaren på frågorna bedöms fortfarande vara giltiga och av högt

intresse.

Kliniska implikationer

Resultatet bidrar till att visa att kunskapsnivån om omvårdnadsdiagnoser hos kliniskt

verksamma sjuksköterskor är låg och att det behövs utbildningsinsatser och en större

medvetenhet ute i verksamheterna för att råda bot på det. Stora krav ställs i dag på

dokumentationens tillförlitlighet då den många gånger ligger till grund för uppgifter som förs

vidare till kvalitetsregister och olika forsknings- och utvecklingsprojekt. För

sjuksköterskornas del har detta under våren aktualiserats genom arbetet med att börja leverera

data från bland annat vårdplaner för fall, trycksår och undernäring (som i det landstinget där

studien genomförts kommer att hämtas direkt ur journalerna med hjälp av utdata) till

kvalitetsregistret Senior Alert.

En större kunskap och medvetenhet hos både sjuksköterskor och ledning behövs för att man

ute i verksamheterna ska förstå nyttan och betydelsen av en korrekt och pålitlig

dokumentation. Den nationella utvecklingen går mot en interprofessionell och
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processorienterade journal. Sjuksköterskor som är den yrkesgrupp inom vården som hittills

har haft den största erfarenheten av att dokumentera processorienterat har en viktig roll att

fylla i den utvecklingen.

Slutsats

Informanterna i denna studie visar att det finns en stor omedvetenhet om hur man på ett

optimalt sätt kan använda vårdplaner med omvårdnadsdiagnoser för att ge patienten den bästa

möjliga vård utifrån varje individs speciella behov. Kunskapen om vad omvårdnadsdiagnoser

är och vilken roll de kan ha för kvalitetsuppföljning och utveckling finns inte hos alla

sjuksköterskor. I vården idag används kliniska kännetecken och relaterande faktorer inte i

någon större utsträckning vilket gör att kvalitén varierar och jämförbarheten på

omvårdnadsdiagnoserna är låg. Det har också framkommit att det hos den kliniskt verksamma

sjuksköterskan finns en önska om att genom diskussion och reflektion få ökad kunskap inom

området och att på så sätt delta i utveckling av omvårdnadsprofessionen. Resultatet visar hur

viktigt det är att aktivt arbeta med dessa frågor på flera nivåer i organisationen. Detta för att

öka medvetenheten och kunskapen om omvårdnadsdiagnostikens möjligheter att bidra till en

utveckling mot ökad kvalité och säkerhet i det patientnära arbetet.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Berätta om din bakgrund som sjuksköterska.

Vad har du för erfarenhet av att arbeta med omvårdnadsdiagnoser?

Hur arbetar du med omvårdnadsdiagnostik i ditt nuvarande arbete?

Kan du beskriva hur du tänker inför att sätta omvårdnadsdiagnos på en patient?

Använder du de diagnoser som redan är satta av dina kollegor när du planerar arbetet kring

patienten?

Vad ser du för möjligheter/svårigheter med att arbeta med omvårdnadsdiagnoser?

Hur tänker du om de olika sätten att formulera en omvårdnadsdiagnos som finns tillgänglig i

datasystemet i dag (fritext eller fasta val)?

Har ni på enheten en gemensam struktur eller gemensamma kännetecken för vad de olika

diagnoserna skall grundas på eller omfatta?

Hur diskuterar och reflekterar ni kring detta i sjuksköterskegruppen på din arbetsplats?

Kan en sådan diskussion tillföra något i arbetet med omvårdnadsdiagnoserna?

Tycker du att de diagnoser ni ställer är likvärdiga eller varierar det beroende på vilken

sjuksköterska som gjort den?

På vilket sätt skulle arbetet med att sätta omvårdnadsdiagnoser kunna utvecklas för att nå en

bättre kvalitet på diagnoserna?



28

Bilaga 2

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Till avdelningschef  XXXXXXXX
Avd XXX,  XXXXXXdivisionen,  Akademiska sjukhuset

Begäran om tillstånd att få intervjua fem sjuksköterskor på avdelning XXX på Akademiska
sjukhuset.

Vi är två sjuksköterskor som läser Vårdvetenskap C på Institutionen för folkhälso- och

vårdvetenskap. Inom ramen för vårt uppsatsarbete önskar vi intervjua fem sjuksköterskor om

deras erfarenheter och upplevelser av att använda omvårdnadsdiagnoser i det kliniska arbetet.

Bakgrunden till studien är att intresset för och användandet av omvårdnadsdiagnoser och

standardvårdplaner har ökat sedan införandet av den elektroniska datorjournalen.

Möjligheterna för utvärdering av omvårdnadsarbetet har också ökat avsevärt under

förutsättning att dokumentationen sker på ett strukturerat sätt. Vi är därför intresserade av att

intervjua sjuksköterskor i aktiv klinisk tjänst för att förstå hur ett fortsatt arbete med

dokumentation kan organiseras.

 Alla uppgifter kommer att behandlas anonymt och medverkan är frivillig.

Uppsala den 18 mars 2009

Viveca Busck Håkans Kerstin Franck


