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SAMMANFATTNING 

Att sjuksköterskor ställer giltiga omvårdnadsdiagnoser är betydelsefullt för att patienter ska 

få den omvårdnad som de behöver. Trots att denna förmåga är något som 

sjuksköterskeutbildningen är ålagd att utrusta blivande sjuksköterskor med är 

omvårdnadsdiagnostisk förmåga inte utrett hos sjuksköterskestudenter. Inget verktyg för att 

mäta denna förmåga finns tillgänglig i Sverige idag. Syftet med denna metodologiska studie 

var att utveckla ett verktyg som avsåg mäta omvårdnadsdiagnostisk förmåga. Genom 

kognitiva intervjuer, i dialog med experter samt genom att studenter och sjuksköterskor 

testade att genomföra en omvårdnadsdiagnostisk uppgift utifrån två patientfall utvecklades 

verktyget stegvis. Verktyget validerades mot omvårdnadslitteratur och mätinstrument samt 

mot en expertgrupp. Förutom den omvårdnadsdiagnostiska uppgiften utgjordes verktyget 

även av ett poängsättningsformulär, manual samt en rättningsmall. Studien frambringade ett 

verktyg som var känsligt för kunskapsvariationer och föreföll ha utrymme för förbättrade 

resultat. Poängsättningsformuläret med tillhörande manual och rättningsmall visade en hög 

reliabilitet. Det framtagna verktyget mäter förmågan att urskilja relevanta kännetecken, göra 

en analys av kännetecken och etiologi samt att rubricera diagnosen; d.v.s. analytisk förmåga, 

logiskt resonemang och till viss del yrkeskunnande i omvårdnad. Omvårdnadsdiagnostisk 

förmåga utgörs av fler delförmågor och alla dessa går inte att mäta med det framtagna 

verktyget.  

 

 

Nyckelord: diagnostisk förmåga, omvårdnadsdiagnoser, sjuksköterskeutbildning, 

verktygsutveckling 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The fact that nurses identify valid nursing diagnoses is important in order for patients to 

recieve the nursing care they need. Even though it is imposed on the nurse education to 

equip the future nurses with this ability, diagnostic competency in nursing isn’t tested among 

nurse students. There is in Sweden today no tool available for measuring diagnostic 

competency. The aim of this methodological study was to develop a tool that indended to 

measure diagnostic competency in nursing. The tool was developed gradually through 

cognitive interviews, in dialogue with experts and by having students and nurses complete a 

test in nursing diagnostics based on two case studies. The tool was validated in relation to 

nursing literature and measuring instruments along with an expert group. In addition to the 

test in diagnostic competency, the tool was also constituted of a point form, a manual for 

awarding points and a correcting model. The study created a tool that was sensitive for 

variations in knowledge within the test group and that seemed to have room for improved 

results. The point form, the manual for awarding points and the correcting model showed a 

high reliability. The abilities that the tool measure is the capability to distinguish relevant 

characteristics, make an analysis of the characteristics and the etiology together with labeling 

the diagnosis; i.e. analytic ability, logical reasoning and to some extent professional skills in 

nursing. Diagnostic competency embodies several different abilities and all of these can’t be 

measured by the developed tool.  

 

Keywords: diagnostic competency, nursing diagnoses, nursing education, tool development  
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1. INLEDNING 

”Hon har det jobbigt inne på rum 18 nu, har svårt att klara sig själv som tidigare. Det känns 

som att jag har varit där inne och pysslat hela dan.” Det är min erfarna kollega som delger 

mig information vid överrapporteringen på fredagseftermiddagen. Jag reagerar först inte 

särskilt på hennes ordval eftersom ”att pyssla” är en rätt vanlig formulering på avdelningen 

där jag arbetar. Och att patienter ”har det jobbigt” och ”har svårt att klara sig själva” är väl 

något som vi som arbetar inom vården inte har svårt att föreställa oss? Men orden dröjer sig 

kvar hos mig och jag börjar fundera på varför min kollega uttrycker sig på det otydliga viset? 

Vad menar hon egentligen? Jag tycker inte att det låter särskilt professionellt. Och ändå 

kommer det från en av de mest professionella människor jag känner.  

Vad min kollega egentligen har gjort när hon ”har pysslat” är i själva verket något helt annat 

än vad ordet ”pyssla” innebär för folk i allmänhet. Jag kan föreställa mig hur hon har hjälpt 

den svårt sjuka patienten att hitta ett sängläge för att underlätta patientens ansträngda 

andning, hur hon har lagt om det illaluktande och vätskande cancersåret på patientens hals, 

hur hon har assisterat patienten att tvätta av sig och få en ren, sval t-shirt på sig och hur hon 

har hjälpt patienten att dricka utan att sätta i halsen. Allt detta har hon gjort på ett sätt som 

minimerar patientens smärtupplevelse och istället skapar en känsla av värdighet och trygghet 

hos patienten. Hon har sannolikt också ägnat mycket tid åt att samtala med patientens make. 

Att hon ”pysslat” med det här känns så självklart för henne att jag är anar att hon inte 

reflekterar särskilt mycket över varför hon gör som hon gör. Och ändå vet jag att en annan 

sjuksköterska, som inte känner patienten lika väl och som inte är lika kunnig som min 

kollega, skulle ha svårt att ge den här patienten en omvårdnad av lika hög kvalitet som min 

kollega kan.  

Jag tvivlar på att jag gör allt ”pyssel” som min erfarna kollega gör. Framför allt tvivlar jag på 

att jag gör det på ett för patienten lika bra sätt som min kollega gör det. Vad ser min kollega 

som inte jag ser? Vad förstår hon som inte jag förstår? Nu är det fredag eftermiddag och min 

kollega kommer inte att vara i tjänst under helgen. Det är jag och mina arbetskamrater i 

tjänst som ska tillgodose patientens omvårdnadsbehov de närmaste dygnen. Jag tänker för 

mig själv att om min kollega satte ord på sin bedömning och analys av patientens problem 

och utifrån det motiverade för varför vissa åtgärder är att föredra hos den här patienten samt 
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på vilket sätt de med fördel utförs så skulle det hjälpa oss andra, sjuksköterskor och 

undersköterskor, när vi nu ska vårda den här personen. Och jag tror att patienten skulle 

uppleva en större tillfredsställelse om vi som utför omvårdnadsarbetet hade en gemensam 

plan att utgå ifrån, en plan som utgick från den analys som min kunniga kollega hade gjort.  

 

 

2. BAKGRUND 

 

2.1 Omvårdnadsprocessen 

Omvårdnadsprocessen är en systematisk arbetsprocess som sjuksköterskor använder för att 

identifiera och lösa hälsoproblem (Kirkevold, 2000). Syftet med processen är att arbeta 

målinriktat och metodiskt för att uppnå en individualiserad och god omvårdnad (Ehnfors, 

Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000) och den i särklass vanligaste dokumentationsmodellen 

i Sverige, den s.k. VIPS-modellen, utgår helt från omvårdnadsprocessen (Björvell, 2001). 

Omvårdnadsprocessen utgörs av fem faser (fig. 1): datainsamling, omvårdnadsdiagnos, 

planering, genomförande och utvärdering (Florin, 2009a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Omvårdnadsprocessens fem faser enligt Florin (2009a). 
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2.1.1 Historisk tillbakablick 

Sjuksköterskor i USA började under 1950-talet att diskutera vad god vård egentligen innebar 

och hävdade att god vård kommer av en process mellan patient och vårdpersonal där vården 

utgår från patientens behov (Yura & Walsh, 1978). När teorin om omvårdnadsprocessen på 

1960-talet började etableras bland sjuksköterskor utgjordes den av fyra delmoment; 

bedömning, planering, implementering och utvärdering. Snart efter uppkomsten av den 

beskrivningen av omvårdnadsprocessen insåg ledande sjuksköterskor att bedömningsdata 

måste grupperas och tolkas innan sjuksköterskor kunde sätta igång en planering för att hjälpa 

patienten. Utifrån detta växte omvårdnadsdiagnostiken fram (Lunney, 2009a). 

Omvårdnadsprocessen gav, enligt Kirkevold (2000), ett otillräckligt svar på vad som var 

omvårdnadens kärna, vilket gav upphov till frågor rörande vilka typer av behov som faktiskt 

ingick i sjuksköterskans ansvarsområde. Ur dessa frågor växte tänkandet kring 

omvårdnadsdiagnostiken fram (ibid.).  

 

2.2 Omvårdnadsdiagnostik 

 

2.2.1 Begreppet ”omvårdnadsdiagnos” 

Ordet diagnos förknippas starkt med läkarprofessionen utifrån den vedertagna svenska 

betydelsen av begreppet som säger att en diagnos är en ”bestämning av vilken sjukdom 

(vilket fel) någon (något) lider av” (Malmström, Györki & Sjögren, 2007). Men ordet 

diagnos kommer ursprungligen från grekiskans ”diagnosis” som betyder ”urskiljande” eller 

”undersökning” (Hellquist, 1922). Den engelska motsvarigheten av etymologisk ordbok 

översätter grekiskans diagnosis som ”a discerning, distinguishing” (Harper, 2010). 

Betydelsen av ordet kan därför beskrivas som ”konsten att särskilja” (Florin, 2009b).  

Begreppet ”nursing diagnosis” lyftes fram för första gången av Fry (1953) som hävdade en 

individcentrerad vård krävde att sjuksköterskor ställde omvårdnadsdiagnoser som 

utgångspunkt för planeringen av varje patients individuella omvårdnad. Definitionen av 

”omvårdnadsdiagnos” lyder: ”en klinisk slutsats avseende individens, familjens [eller 

samhällets] reaktion på faktiska eller potentiella hälsoproblem/livsprocesser. 

Omvårdnadsdiagnosen utgör grunden för val av omvårdnadsåtgärder, avsedda att 

åstadkomma effekter för vilka sjuksköterskan är ansvarig.” (översatt av Björvell, 2001, s.67). 

En omvårdnadsdiagnos beskriver ett problem eller ett behov som kan åtgärdas eller 
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behandlas med hjälp av omvårdnad. Problemet eller behovet grundar sig på insamlad data 

och diagnosen sammanfattar informationen på samma sätt som en medicinsk diagnos gör. 

För att kunna kallas omvårdnadsdiagnos måste problemet eller behovet vara relevant och 

preciserat och inte trivialt så till vida att patienten utan svårigheter hanterar det på egen hand 

(Ehnfors et al, 2000).  

 

2.2.2 Omvårdnadsdiagnostik i Sverige 

I Sverige kan två huvudlinjer urskiljas inom omvårdnadsdiagnostiken. Den ena, förordad av 

Carnevali (1996), innebär att sjuksköterskan med egna ord formulerar omvårdnadsdiagnoser 

och fokuserar på att fånga det individuella och unika hos varje patient. Den andra 

inriktningen, framtagen av North American Nursing Diagnosis Association [NANDA] 

innebär användandet av standardiserade omvårdnadsdiagnoser. NANDA har sedan 1970-

talet utvecklat ett klassifikationssystem för omvårdnadsdiagnoser, med kliniska kännetecken 

och bidragande faktorer (Herdman, 2009). Successivt har kraven på evidens höjts sedan 

NANDAs tillblivelse och både nya och redan existerande diagnoser granskas och revideras 

för att taxonomin ska vila på vetenskaplig grund (Scroggins, 2009). Carnevalis inriktning 

med formulering i fri text är den som varit mest utbredd i Sverige (Florin, 2001). Eftersom 

NANDAs diagnosbok inte har funnits i svensk översättning har diagnoserna i liten 

utsträckning använts bland kliniskt verksamma sjuksköterskor i Sverige.  

Forskarna som utvecklat dokumentationsmodellen VIPS beskriver omvårdnadsdiagnosen 

som ett avgörande element i omvårdnadsprocessen då diagnosen utgör grunden för 

sjuksköterskans behandling och åtgärder. Om omvårdnadsdiagnosen är bristfällig eller 

felaktig blir även behandlingen det (Ehnfors et al., 2000). Trots detta är 

omvårdnadsdiagnosen den svaga länken i sjuksköterskors tillämpning av 

omvårdnadsprocessen. Brister rörande identifiering av omvårdnadsbehov och 

omvårdnadsdiagnoser har konstaterats och etiologin tycks vara den mest problematiska 

komponenten. För att förbättra kvaliteten inom detta område krävs det utbildning bland 

sjuksköterskor (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2005a). Studier från Sverige har konstaterat 

varierande förekomst av omvårdnadsdiagnoser i patientjournalen, från 71 % på sjukhem där 

sjuksköterskor fortbildats inom dokumentation (Fagrell, Funcke & Nyberg, 1998), till en 

närmast total avsaknad av dokumenterade omvårdnadsdiagnoser bland sjuksköterskor som 
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inte fått någon fortbildning i dokumentation (Florin et al., 2005b; Björvell, Wredling & 

Thorell-Ekstrand, 2002).  

 

2.2.3 Omvårdnadsdiagnostikens utbredning internationellt 

NANDA är den inriktning inom omvårdnadsdiagnostiken som refereras mest i den 

internationella omvårdnadslitteraturen (Florin, 2001). NANDA finns tillgänglig i tryckt form 

på elva språk: kinesiska, holländska, engelska, franska, tyska, isländska, italienska, japanska, 

norska, portugisiska och spanska (NANDA International, 2010). I Italien och Andorra finns 

exempel på genomgående undervisning i NANDA-diagnostik på sjuksköterskeutbildningar 

(Palese, de Silvestre, Valoppi & Tomietto, 2009; Bros i Serra, 2006). I Schweiz och på 

Island har användandet av NANDA-diagnoser implementerats på sjukhus (Müller-Staub, 

2009; Thoroddsen & Ehnfors, 2007). Studier som beskriver vanligt förekommande 

NANDA-diagnoser bland olika patientgrupper går att finna exempelvis från Spanien, Japan 

och Brasilien (Frías Trigo, Anguera Manrique, Rius Toledo & Martínez Massegosa, 2005; 

Ogasawara et al., 2005; da Silva, Viana & Volpato, 2008). I USA utkommer vartannat år en 

handbok på ca 1000 sidor som fungerar som vägledning i NANDA-diagnostik för 

engelskspråkiga sjuksköterskor (Carpenito-Moyet, 2009).  

 

2.2.4 Omvårdnadsdiagnostikens betydelse 

En litteraturstudie av Müller-Staub, Lavin, Needham och van Achterberg (2007) visar att 

användandet av omvårdnadsdiagnoser förbättrar datainsamling och bedömningen av 

omvårdnadsproblem. Sjuksköterskor intervjuade i en svensk studie beskriver att de upplever 

att omvårdnadsdiagnoser klargör patienters individuella behov, vilket hjälper sjuksköterskan 

att besluta om specifika omvårdnadsåtgärder. Omvårdnadsdiagnoser ansågs även förenkla 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och bidra till ökad reflektion och yrkesutveckling 

(Axelsson, Björvell, Mattiasson & Randers, 2006). Noggrant ställda omvårdnadsdiagnoser 

som sammankopplas med följdriktiga omvårdnadsinterventioner framställs som 

betydelsefullt för att nå bra patientresultat (Müller-Staub, 2009).  

Svensk sjuksköterskeförening (2005) framhåller att en hög kvalitet på vården fordrar en vilja 

att ta det egna professionella ansvaret. Att respektive profession inom vården arbetar för att 

förbättra diagnostisering och behandling inom deras ansvarsområde framhålls som en 

förutsättning för att kunna förbättra vården för patienterna (ibid.). Användandet av 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Bros%20i%20Serra%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Frías%20Trigo%20VM%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Frías%20Trigo%20VM%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Rius%20Toledo%20MM%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Martínez%20Massegosa%20E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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omvårdnadsdiagnoser är nyckeln till framtidens evidensbaserade omvårdnadsarbete och för 

att lyckas möta patienternas individuella behov (Weir-Hughes, 2009). Dokumentationen av 

omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsåtgärder och omvårdnadsresultat behövs för att kunna 

utveckla omvårdnadsdatabaser som är av stort värde för att kunna analysera effekterna av 

omvårdnad, genomföra empiriska studier och undersöka sambandet mellan 

omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsåtgärder och resultat. Dock är användandet av 

gemensamma termer i dokumentationen en nödvändighet för att sådana databaser ska kunna 

bli verklighet (Johnson et al., 2006).  

Omvårdnadsdiagnoser har visat sig vara en viktig faktor för att förutspå patienters vårdtid, 

intensivvårdsdygn, vårdkostnader, mortalitet och utskrivning till sjukhem (Welton & 

Halloran, 2005). Sjuksköterskor utgör den största personalgruppen inom hälso- och 

sjukvården och det är därför betydelsefullt att samla in data från sjuksköterskegruppen. Ett 

s.k. Nursing Minimum Data Set (NMDS) är en lägsta uppsättning med information relaterat 

till omvårdnad. NMDS är ett system för att samla in enhetlig, standardiserad och jämförbar 

omvårdnadsdata från olika typer av vårdmiljöer och patientgrupper. I NMDS ingår bl.a. 

omvårdnadsdiagnoser och omvårdnadsåtgärder. I Belgien är det sedan 1988 obligatoriskt för 

alla sjukhusanställda sjuksköterskor att registrera omvårdnadsdata enligt NMDS (Mac Neela, 

Scott, Treacy & Hyde, 2006). Sjuksköterskebemanning samt delar av den nationella 

sjukvårdsbudgeten i Belgien fördelas utifrån information från NMDS-registren (Van den 

Heede, Michiels, Thonon & Sermeus, 2009).  

 

2.2.5 Kritik mot omvårdnadsdiagnoser 

Omvårdnadsdiagnostiken har även utsatts för kritik. Kritiker har menat att ett vårdande som 

analyseras och operationaliseras medför att det komplexa blir alltför förenklat och att det 

holistiska synsättet upphör. Följden av detta blir ett schematiserat och generaliserat 

vårdande. Att använda sig av omvårdnadsdiagnoser i patientarbetet reducerar patientens 

upplevelse av ohälsa och riskerar därmed att patienter identifieras av sina problem, symtom 

eller diagnoser (Dahlberg & Drew, 1996). Det har också hävdats att omvårdnadsdiagnoser 

kategoriserar patientens levda erfarenhet och att det inte överensstämmer med synen på 

patienter som bärare av unika upplevelser. Omvårdnadsdiagnoser styrker det som 

sjuksköterskan erfar och kan därmed förringa patientens upplevelse. Dessutom tenderar 

omvårdnadsdiagnoser att fokusera på det som är ”lätt att förpacka” trots att många 
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situationer som sjuksköterskan ställs inför är av en betydligt mer komplex karaktär (Lützén 

& Tishelman, 1996).  

 

2.3 Eget ansvar och delat ansvar 

Processen då sjuksköterskan analyserar data som samlats in under patientbedömningen kan 

både leda fram till att problem som behandlas av sjuksköterskan och att problem som 

behandlas av andra yrkesgrupper identifieras. En omvårdnadsdiagnos är per definition en 

patientreaktion där sjuksköterskan självständigt kan ordinera de åtgärder som krävs för att 

behandla diagnosen. Problem där sjuksköterskan inte självständigt kan fatta beslut om 

åtgärder därför bör anges som gemensamma problem (eng. collaborative problems). 

Gemensamma problem förutsätter att flera yrkesgrupper samarbetar runt dem för att ett bra 

resultat ska kunna uppnås för patienten. Därmed kan sjuksköterskan inte sägas vara den som 

är ansvarig för de gemensamma problemen då han/hon inte självständigt ordinerar 

åtgärderna som behandlar problemet i fråga (Carpenito-Moyet, 2009).  Självständiga 

sjuksköterskeåtgärder vid gemensamma problem fokuserar ofta på att övervaka och 

minimera komplikationer, men att gemensamma problem även kräver ordinationer från 

andra yrkesgrupper (Wilkinson, 2007). Florin (2009b) beskriver det som att sjuksköterskan 

har det primära ansvaret för bedömning av patientens hälsotillstånd knutet till det dagliga 

livet med beaktande även av de närståendes situation och patientens livssammanhang. 

Sjuksköterskans medicinska bedömningar är delegerat ansvar, dock är dessa bedömningar 

centrala för att sjuksköterskan ska veta hur han/hon ska agera i en given situation (ibid.).   

 

2.4 Vad förväntas av sjuksköterskan?  

Högskoleförordningen fastställer i examensbeskrivningen för sjuksköterskor att studenter för 

att erhålla sin sjuksköterskeexamen ska ”Visa förmåga att självständigt och i samverkan med 

patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och 

behandling. --- Visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och 

förebyggande arbete.” (SFS 1993:100, bilaga 2). Socialstyrelsen (2005) konstaterar i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska att en sjuksköterska självständigt ska 

tillämpa hela omvårdnadsprocessen genom observation, bedömning, omvårdnadsdiagnostik, 

omvårdnadsordination, planering, genomförande och utvärdering av patientens omvårdnad. 
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Patientjournalen ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter innehålla uppgifter om aktuellt 

hälsotillstånd och medicinska bedömningar (begreppet ”medicinska bedömningar” innefattar 

omvårdnadsbedömningar). Likaså ska det i journalen gå att finna uppgifter om ordinationer 

och förskrivningsorsak till dessa (SOSFS 2008:14). Med andra ord ska det i journalen 

framgå vilka omvårdnadsåtgärder som utförs och orsaken till varför de utförs. 

Utbildning i bedömning och omvårdnadsdiagnostik bedrivs i olika omfattning på olika 

sjuksköterskeutbildningar. Den förefaller många gånger ingå i undervisning i 

”dokumentation” vilket då snarare tycks fokusera mer på det språkliga än på själva analysen. 

En nationell slutexamen för sjuksköterskestudenter är nu aktuell på ett flertal 

sjuksköterskeutbildningar runt om i Sverige. Den teoretiska delen av denna slutexamination 

skall innehålla frågeställningar relaterade till vanliga sjukdomstillstånd och deras 

omvårdnadsproblematik. Det som ska bedömas i den skriftliga delen av examinationen är 

studentens förmåga till problemlösning och till användande av kunskaper från de ämnen som 

ingår i utbildningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2006). Det existerar veterligen inget test 

som avser mäta kunskap i omvårdnadsdiagnostik hos studenter. 

 

2.5 Diagnostisk förmåga 

Diagnostisk förmåga bygger på tre delkompetenser enligt Lunney (2009a). Den intellektuella 

förmågan är nödvändig då den ger kunskaper om vanligt förekommande diagnoser och 

dessas kännetecken och relaterade faktorer. Den intellektuella förmågan handlar också om 

att kunna analysera, tillämpa ett logiskt resonemang samt ett kritiskt tänkande. En 

mellanmänsklig förmåga, d.v.s. förtroendeskapande och kommunikativ skicklighet, är också 

av stor vikt då diagnostik fordrar en välfungerande dialog mellan sjuksköterska och patient. 

Diagnostisk förmåga förutsätter också ett yrkeskunnande som handlar om att genomföra en 

omvårdnadsbedömning utifrån patientens egen hälsoberättelse och sjuksköterskans fysiska 

hälsoundersökning av patienten.  

Vidare utvecklar Lunney (2009b) bilden av den intellektuella förmågan. Hon redogör bland 

annat för den analytiska förmågan som handlar om att utifrån de kännetecken som finns 

presenterade hos en patient göra en analys för att avgöra vilka diagnoser som går att 

identifiera. Likaså beskriver Lunney (ibid.) förmågan till logiskt resonemang; att jämföra 

och bedöma data samt granska mening och relevans av presenterade kännetecken (Fig. 2).  
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MELLANMÄNSKLIG 

FÖRMÅGA 
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FÖRMÅGA 

DIAGNOSTISK FÖRMÅGA  =  FÖRMÅGAN ATT: 

o URSKILJA RELEVANTA KÄNNETECKEN 
o ANALYSERA KÄNNETECKEN OCH IDENTIFIERA RELATERADE FAKTORER 
o RUBRICERA DIAGNOSEN 

 

DIAGNOSTISK 
FÖRMÅGA 

 
 

 
 
 

 
                                      

             
 
 

 
 
 

 
  
 

Fig. 2. Den diagnostiska förmågans delkomponenter enligt Lunney (2009a+b). 

 

 

Hasegawa, Ogasawara och Katz (2007) beskriver diagnostisk förmåga som förmågan att 

uppfatta och bestämma relevanta kännetecken i patientstatus, att analysera kännetecken och 

identifiera relaterade faktorer hos patienten samt att rubricera diagnosen (fig. 3).  

 

             

 

 

 

Fig. 3. Diagnostisk förmåga enligt Hasegawa et al. (2007). 

 

 

Diagnostisering kan beskrivas som en intellektuell aktivitet då sjuksköterskor använder 

kritiskt tänkande för att identifiera mönster och dra slutsatser utifrån givna data. Det är 

samma resonerande som experter från andra discipliner använder för att dra slutsatser inom 

deras arbetsområde (Wilkinson, 2007). Det diagnostiska resonemanget kan enligt Wilkinson 

delas in i tre steg – att tolka data, verifiera diagnosen och namnge diagnosen (fig. 4).  
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1. TOLKA DATA 

• Identifiera betydelsefulla data. 

• Gruppera data, leta efter 

samband och motsättningar. 

• Dra slutsatser: identifiera 
problem eller styrkor. 

• Fastställ etiologi. 

2. VERIFIERA DIAGNOSEN 

• Verifiera diagnosen med        

patient, närstående,        

kollegor och referenser. 

3. NAMNGE DIAGNOSEN 

• Välj en standardiserad 

betäckning 

 

      

 

 

 

 

 
 Fig. 4. Diagnostiskt resonemang enligt Wilkinson (2007). 

 

 

Under det första steget framhåller Wilkinson att sjuksköterskan utifrån sina slutsatser 

förutom att identifiera omvårdnadsproblem även kan identifiera medicinska eller 

gemensamma problem. Vidare påpekar författaren att det ingår i det diagnostiska 

resonemanget att göra en prioritering bland diagnoserna.  Den diagnostiska processen 

avslutas med att diagnoserna journalförs i patientens omvårdnadsplan (ibid.).   

 

2.6 Att sätta ord på sin bedömning 

Kommunikation är fundamentalt för att kunna samarbeta med patienter, kollegor och andra 

professioner. Att kunna kommunicera omvårdnadsdiagnoser är därför avgörande för att alla 

ska kunna arbeta tillsammans mot samma mål (Lunney, 2009b). Omvårdnadsdiagnosen ska 

utgöras av ett kort diagnostiskt uttalande som preciserar patientens problem eller 

hälsotillstånd. Det finns ingen konsensus inom den svenska sjuksköterskekåren rörande på 

vilket sätt det ska göras (Florin, 2009b).  Dokumentation enligt VIPS-modellen innebär att 

den enskilda sjuksköterskan själv får bestämma på vilket sätt han eller hon vill formulera 

omvårdnadsdiagnosen. Forskarna bakom VIPS-modellen poängterar att det diagnostiska 

resonemanget är av större vikt än själva formuleringen (Ehnfors et al., 2000).  

I omvårdnadslitteratur som används inom svensk sjuksköterskeutbildning förekommer ett 

antal rekommendationer för formuleringen av omvårdnadsdiagnosen (Florin, 2009b). Endast 

ett problem åt gången ska anges i en diagnos, dock kan orsakerna med fördel vara flera. 

Medicinska diagnoser ska undvikas i uttalandet, i alla fall som enda orsak. Att alla delar i 

omvårdnadsdiagnosen går att påverka med omvårdnadsåtgärder är optimalt men inte 
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nödvändigt. Omvårdnadsdiagnosen ska vara logiskt uppbyggd och asymmetriskt så att 

delarna inte har samma innehåll (Tabell 1).  

 

 

Tabell 1. Rekommendationer vid formulering av omvårdnadsdiagnos enligt Florin (2009b).  

1. ENDAST ETT PROBLEM ÅT GÅNGEN, MEN GÄRNA FLERA ORSAKER. 

2. MEDICINSKA DIAGNOSER SKA UNDVIKAS I UTTALANDET. 

3. OPTIMALT ÄR OM DIAGNOSENS ALLA DELAR GÅR ATT PÅVERKA MED OMVÅRDNAD. 

4. ASYMMETRISKT OCH LOGISKT UPPBYGGT UTTALANDE.  

 

 

Carpenito-Moyet (2009) understryker att en omvårdnadsdiagnos inte ska uttryckas som 

kännetecken (t.ex. ”gråter” eller ”låg hemiglobinnivå”), mål (t.ex. ”ska självständigt utföra 

stomivård”), patientbehov (t.ex. ”behöver gåträna två gånger om dagen”) eller 

sjuksköterskesyssla (t.ex. ”byte av förband”), se Tabell 2.  

 

 

Tabell 2. Vad en omvårdnadsdiagnos inte ska uttryckas som enligt Carpenito-Moyet (2009). 

1. KÄNNETECKEN. 

2. MÅL. 

3. PATIENTBEHOV. 

4. SJUKSKÖTERSKESYSSLA. 

 

 

2.7 Mäta omvårdnadsdiagnostisk förmåga med verkliga patienter 

Florin et al. (2005a) konstaterar att de sjuksköterskor som deltog i deras studie endast 

identifierade ca hälften av de omvårdnadsproblem som patienterna själva ansåg sig ha. En 

studie genomförd av Wärn Hede (2005) visar att två kliniskt verksamma sjuksköterskor med 

likvärdig utbildning i omvårdnadsdiagnostik sällan identifierade och formulerade samma 

omvårdnadsdiagnoser hos samma, verkliga patienter. En förklaring till detta tror författaren 
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kan bero på att sjuksköterskorna vid bedömningssamtalet med patienten fick individuella 

intryck som sen påverkade diagnostiseringen i olika riktningar (ibid.).  

 

2.8 Case och patientfall 

När begreppet ”case” nämns i engelsk litteratur är det ett begrepp som har olika innebörd 

beroende på vem som använder sig av det och i vilket sammanhang. ”Case” kan översättas 

till ”fall, läge, tillstånd, sjukdomsfall”. Ordet ”case report” betyder snarast ”fallbeskrivning, 

sjukjournal”. ”Case study” innebär en fallstudie inom psykologi eller medicin (Case, u.å.).  

Inom utbildningsväsendet förekommer två olika typer av skrivna case. Det ena typen av case 

härstammar från Harvarduniversitetet i USA och skapades för att träna studenter att tänka, 

analysera och fatta beslut utifrån en given professionell roll. Enligt Harvardtraditionen ska 

ett case beskriva en situation som härrör från en verklig händelse, situationen ska beskrivas 

utifrån en persons (den professionelles) perspektiv och i narrativ form d.v.s. som en historia. 

En viktig aspekt hos denna typ av case är att det öppet, vilket innebär att det måste innehålla 

mer en än möjlig tolkning. Ett case ska enligt Harvardtraditionen presentera ett dilemma 

eller frågeställningar att hantera, vilket innebär att det inte finns ett rätt svar eller en korrekt 

lösning på dilemmat eller situationen (Nordquist & Johansson, 2009).  

Den andra typen av case är en skriftlig framställning av en individs, familjs eller grupps 

situation. Strukturen på ett sådant case kan variera, men målet är att det ska få studenten att 

använda ett tänkande som påminner om det som används i verkliga situationer. Case är 

effektiva redskap för att hjälpa sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som är ovana att 

använda omvårdnadsdiagnoser i praktiken att lära sig tänka som diagnostiker och att 

använda sig av relevant omvårdnadskunskap (Lunney, 2008). Case innehåller standardiserad 

information om patienter och kan således vara komplext på ett kontrollerat sätt. Därför kan 

den sortens av case vara användbara för att mäta sjuksköterskors bedömningsförmåga 

(Hasegawa et al., 2007). Ett sådant case avser, tvärtemot Harvardtraditionens case, att vara 

tätt och inte öppet. Till ett sådant case går det därmed att utveckla ett facit.  

För att undvika missuppfattningar rörande begreppet ”case” används i denna studie 

begreppet ”patientfall” för att poängtera att begreppet patientfall i detta sammanhang inte har 

några likheter med Harvardtraditionens öppna case/fallbeskrivningar.  

http://www.ord.se/
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2.9 Mäta omvårdnadsdiagnostisk förmåga med patientfall 

I en japansk studie använde sig forskare av två patientfall för att undersöka sjuksköterskors 

förmåga att identifiera korrekta omvårdnadsdiagnoser, bidragande faktorer och kännetecken. 

Patientfallen testades i två pilotstudier innan de användes i studien (Hasegawa et al., 2007). 

Lunney (1992) beskriver hur omvårdnadsdiagnoser presenterade i slutet av tre patientfall och 

sjuksköterskorna som deltog i studien fick till uppgift att redovisa vilka kännetecken i 

patientfallen som styrkte diagnoserna. Från början hade sex patientfall tagits fram men efter 

att ha validerats av fyra experter valdes de tre patientfall som innehöll diagnoser med högst 

giltighet (ibid.)  

En annan studie redovisar hur sjuksköterskor utifrån presenterade omvårdnadsdiagnoser fick 

identifiera vilka kännetecken/bidragande faktorer som intygade diagnoserna som var starkast 

underbyggda i två patientfall. Dessa patientfall hade validerats av fyra experter (Cruz, 

Pimenta & Lunney, 2009). Genom att presentera ett patientfall med tillhörande frågor i ett 

interaktivt datorprogram avsåg en finsk forskargrupp att bl.a. ta reda på vilka 

omvårdnadsproblem som sjuksköterskor identifierade utifrån den information som de hade, 

samt hur de definierade problemen. Programmet med patientfall togs fram av fem forskare 

och testades på fyra sjuksköterskor innan det användes i studien (Junnola, Eriksson, 

Salanterä & Lauri, 2002).  

Fördelarna med att använda sig av skrivna patientfall är att alla som läser dem erhåller 

samma information, beskrivningarna representerar viktiga och vanligt förekommande 

kliniska situationer och verklighetens komplexitet begränsas. Aspekter av praktiken kan 

därmed analyseras/mätas och läsaren görs delaktig (Lunney, 2008). Att mäta 

omvårdnadsdiagnostisk förmåga med hjälp av skrivna patientfall förefaller inte vara gjort i 

Sverige. 
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3. PROBLEMFORMULERING 

Det finns en medvetenhet om betydelsen av att sjuksköterskor identifierar omvårdnadsbehov 

och ställer korrekta omvårdnadsdiagnoser för att patienter ska få den omvårdnad som de 

behöver. Denna förmåga är något som sjuksköterskeutbildningen förväntas utrusta de 

blivande sjuksköterskorna med. Trots detta kunskapskrav i högskoleförordningen är 

omvårdnadsdiagnostisk förmåga inte vetenskapligt utrett hos sjusköterskestudenter. Att 

utveckla ett verktyg som avser att mäta sjuksköterskestudenters omvårdnadsdiagnostiska 

förmåga skulle vara av stort värde för att kunna undersöka denna förmåga hos studenter, 

men även hos kliniker.  

 

 

4. SYFTE 

Syftet var att utveckla och pilottesta ett verktyg som avser mäta omvårdnadsdiagnostisk 

förmåga.  

 

 

5. METOD, MATERIAL OCH RESULTAT 

Denna studie är en del av ett större pedagogiskt forskningsprojekt som genomförs vid Röda 

Korsets Högkola (ALF pedagogiska forskningsmedel, D-nr 0141/2007). Den här 

metodologiska studien avsåg att utveckla ett verktyg, i form av ett prov, som testar den 

svarandes förmåga att ställa omvårdnadsdiagnoser på skrivna patientfall. Metodologisk 

forskning undersöker tillvägagångssätt för att erhålla och organisera data. Metodologiska 

studier används för att utveckla, validera och utvärdera forskningsinstrument eller 

forskningsmetoder och nyttjas ofta för att utveckla och testa instrument. Det förekommer att 

forskare samlar in kvalitativa data för att utveckla kvantitativa instrument som ska användas 

i vidare forskning (Polit & Beck, 2008).  

Utvecklingen av detta verktyg genomfördes med både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Studien genomfördes i nio steg (fig. 5) och varje steg beskrivs nedan var för sig i den 

ordning som de ägde rum.  
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5.1 Steg 1: Val av patientfall 

Fem patientfall som tidigare använts inom undervisning i omvårdnadsdiagnostik för kliniskt 

verksamma sjuksköterskor granskades avseende möjliga omvårdnadsbehov. Patientfallen var 

grundade på faktiska, sjukhusvårdade patienter och utgjordes av 

journalanteckningar/beskrivningar sorterat under VIPS-sökorden för omvårdnadsanamnes 

och omvårdnadsstatus. Författaren identifierade omvårdnadsdiagnoser hos patientfallen och 

jämförde därefter dessa med de diagnoser som en dokumentations- och diagnostikexpert 

hade identifierat. Utifrån denna jämförelse valdes de två patientfall ut som tydligast inrymde 

ett antal omvårdnadsdiagnoser som i studier (Almeida et al., 2008; Frìas Trigo, Anguera 

Manrique & Rius Toledo, 2005; de María Cáceres Manrique et al., 2005; Raimos Pena et al., 

2009; da Silva, Viana & Volpato, 2008; Thoroddsen & Thorsteinsson, 2002; Volpato, Lopes 

& da Cruz, 2007) har visat sig vanligt förekommande inom olika typer av vårdkontexter 

(Tabell 3). Utöver dessa omvårdnadsdiagnoser fanns ytterligare tre omvårdnadsdiagnoser 

hos patientfallen: sväljningssvårigheter, perifert ödem och risk för fall. Sväljningssvårigheter 

finns belyst som ett vanligt förekommande problem (Ödlund Olin, Karlsson & Lönnberg, 

2005) och likaså risk för fall (Skog, 2008).  

Dessutom representerade de två utvalda patientfallen två medicinska tillstånd, stroke och 

lårbensfraktur, som är vanligt förekommande i den svenska vården. I Sverige år 2008 

insjuknade 25 955 personer i stroke (ICD-10: I 61, I 63 samt I 64) och 20 142 personer 

drabbades av fraktur på lårbenet (ICD-10: S 72) enligt Socialstyrelsen (u.å.).  

De två utvalda patientfallen omarbetades sedan för att bli ännu tydligare i struktur och 

presentation av patientdata. Båda patientfallen kompletterades med en kort inledande text om 

bakgrunden till inskrivningen. Efter den inledande texten presenterades journaltext under 

sökorden för omvårdnadsanamnes och omvårdnadsstatus. Instruktionerna till genomförandet 

av uppgiften skapades och redogjorde för att svaranden skulle läsa igenom 

patientfallsbeskrivningarna, reflektera över vilka omvårdnadsdiagnoser patienterna hade 

(befintliga problem och risker) och skriva ner dessa i de medföljande formulären. Exempel 

på hur formulären skulle fyllas i fanns bifogade till instruktionerna.  
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STEG 1  

Val av patientfall 

STEG 2  

Förståelsetest 

STEG 3  

Validering av 
patientfallen 

STEG 4  

Utformande av 
rättningsmall 

STEG 5  

Testning av prov 

STEG 6  

Utformande av 
poängsättningsformulär 
+ poängsättningsmanual 

FÄRDIGT VERKTYG: 
Instruktioner, patientfall, 

svarsformulär, rättningsmall & 
poängsättningsmall (med 

vägledande exempel) 

STEG 7  

Reliabilitetstest        
(av rättningsmall, 

poängsättningsformulär 
och tillhörande manual) 

 

STEG 8  

Slutredigering 
av verktyget 

STEG 9  

Analys av testdeltagarnas 
prestationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Studiens nio steg mot det färdiga verktyget, inklusive inblandade personer i varje steg. 
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Tabell 3. Vanligt förekommande omvårdnadsdiagnoser inom olika vårdkontexter.  

 

 

 

 

 

  OMVÅRDNADSDIAGNOSER 

 

STUDIE 

 

VÅRD-

KONTEXT 

Nedsatt 

basal 

egenvårds-

/ADL-

förmåga 

Nedsatt 

fysisk 

rörlig-het 

Under-

näring 

Hudskada 
+ Risk för 

hudskada 

Förstopp-

ning + 

Risk för 

förstopp-

ning 

Förändrad 

urin-

uttömning 

(flera olika 

diagnoser) 

Sömn-

svårig-

het 

Nedsatt 

verbal 

komm-

unikation 

Almeida et 

al., 2008 

Geriatrisk 

sjukhus-

vård 
X  X      

Frìas Trigo, 

Anguera 

Manrique 

& Rius 

Toledo, 

2005 

Psykiatrisk 

geriatrik 

X X   X    

de María 

Cáceres 

Manrique 

et al., 2005 

Intensiv-

vård, vuxna 
X        

Raimos 

Pena et al., 

2009 

Äldre 

transplant-

ations 

patienter 

X X  X  X X  

da Silva, 

Viana & 

Volpato, 

2008 

Kirurgisk/ 

ortopedisk 

avdelning X X  X     

Thorodd-

sen & 

Thorstein-

sson, 2002 

Ett helt 

regions-

sjukhus X X X X X X  X 

Volpato, 

Lopes & da 

Cruz, 2007 

Medicinsk/

kirugisk 

avdelning 
X X X  X    
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5.2 Steg 2: Förståelsetest 

För att säkerställa att det färdiga provet var brukbart bland sjuksköterskestudenter 

presenterades de för studenter i samband med kognitiva intervjuer, likande den s.k. ”think 

aloud-metoden” (Drennan, 2003).  

Rekrytering av deltagare till de kognitiva intervjuerna baserades på intresseanmälan. Totalt 

sju informanter (två från termin 1, två från termin 3 och tre från termin 6) deltog. I dessa 

individuella intervjuer fick informanterna genom att ”tänka högt” ge sin syn på hur de 

uppfattade patientfallen (Bilaga 2) och förstod tillhörande instruktioner samt hur de tog sig 

an provet. Samtalen bandinspelades. Det inspelade materialet lyssnades igenom ett flertal 

gånger och svårigheter beträffande instruktioner till patientfallsuppgiften samt innehållet i 

patientbeskrivningarna noterades. Med utgångspunkt från en matris av Conrad och Blair 

(1996), som använts för att sortera data från kognitiva intervjuer i samband med framtagande 

av frågeformulär, utformades en modifierad matris för att sortera data från intervjuerna i 

denna studie (Tabell 4).  

 

Tabell 4. Antal svårigheter i instruktioner och patientfall som uppmärksammandes under de kognitiva 

intervjuerna, sorterade utifrån problemtyp och vilket skede i genomförandet som det uppstod.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Författaren bedömde om svårigheten uppstod i förståelseskedet (att förstå 

instruktioner/information i patientfall), genomförandeskedet (att tänka ut sitt svar) eller 

svarsskedet (att skriva ner sitt svar). Varje svårighet sorterades även in under fyra olika 

problemtyper; lexikala, temporala, logiska och informationsmässiga. Lexikala problem hade 

med ordförståelse att göra och kunde t.ex. handla om att informanterna inte förstod uttryck 

            RESPONSSKEDE 

TYP AV PROBLEM 
  

Förståelseskedet 
instruktioner/patientfall 

Genomförandeskedet 
patientfall 

Svarsskedet 
patientfall 

Lexikala 12 1 1 

Temporala 4 3 0 

Logiska 2 1 1 

Informations- 
mässiga 

3 23 3 
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som ”x flera” (gånger flera/flera gånger) eller ”KAD” (cathéter à demeure). Temporala 

problem handlade om svårigheter att tolka ord som benämner tid. Det kunde exempelvis vara 

att informanterna upplevde det otydligt hur många dagar som hade passerat sedan 

inskrivning eller hur gammal patienten var. Logiska problem syftade på svårigheter med att 

förstå hur fråga och svar hängde ihop. Exempel på ett logiskt problem kunde vara att 

informanten inte förstod om en diagnos skulle anges som ett befintligt problem eller som en 

risk eller som bådadera. Informationsproblem avsåg de situationer då informanterna 

upplevde otillräcklig information, t.ex. rörande kaloriintag, neglect, läkemedel, vitala 

parametrar och social bakgrund. 

Svårigheter som uppkom under de kognitiva intervjuerna togs i beaktande och 

förtydliganden av instruktioner och patientbeskrivningar som ansågs nödvändiga för 

studenternas förståelse av uppgiften gjordes. Bland annat så förtydligades i patientfallen 

patienternas åldrar och några skildringar rörande tid. Ett par tillägg med uppgifter om 

läkemedelsintag gjordes och ytterligare information om patienternas livsstil lades till texten. 

Status under sökordet ”Kunskap/Utveckling” utvecklades. Även vissa vitala parametrar 

noterade i patientfallen och likaså en läkarbedömning rörande ett svullet ben. Vad gällde de 

svårigheter som inte ansågs ha en avgörande betydelse för studenternas förståelse gjordes 

inga korrigringar i patientbeskrivningarna. Dessutom gjordes en bearbetning av 

svarsformuläret och en kolumn för åtgärder infogades delvis för att förenkla för studenterna 

att sortera sina svar.  

 

5.3 Steg 3: Innehållsvalideringen av patientfallen 

Det finns ingen fullständigt objektiv metod för att säkerställa verklighetsanknytningen i ett 

instruments innehåll, men ett tillvägagångssätt för att validera innehållet kan vara att 

använda sig av en expertpanel (Polit & Beck, 2008). För att säkerställa vilka 

omvårdnadsbehov som, baserat på presenterad data, gick att identifiera hos patientfallen 

gjordes en innehållsvalidering, dels mot en expertgrupp och dels mot diagnostiklitteratur. 

Efter validering mot expertgrupp och litteratur omarbetades patientfallen ännu en gång för 

att tillräckligt med kännetecken skulle framgå tydligt och för att minimera 

tolkningsutrymmet rörande möjliga omvårdnadsdiagnoser.  
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5.3.1 Validering av en expertgrupp 

En expertgrupp bestående av tre sjuksköterskor ställde omvårdnadsdiagnoser på de två 

patientfallen. Begreppet expert avser i denna studie en sjuksköterska som både har 

omfattande teoretisk kunskap om omvårdnadsdiagnostik samt har arbetat kliniskt med 

diagnostisering av omvårdnadsbehov. En omfattande teoretisk kunskap innebär i detta 

sammanhang att personerna deltagit i fortbildning i omvårdnadsdiagnostik samt själva 

undervisat kliniker och/eller studenter i ämnet. Samstämmigheten inom expertgruppen 

rörande vilka omvårdnadsdiagnoser som gick att fastställa i patientfallen granskades av 

författaren och därefter fattades konsensusbeslut inom expertgruppen rörande vilka 

omvårdnadsbehov som var möjliga att urskilja i patientfallen, vilka kännetecken/riskfaktorer 

som stödde dessa omvårdnadsdiagnoser samt eventuell etiologi till dessa. Innehållet i 

patientfallen justerades sedan för att ytterligare underbygga de identifierade diagnoserna 

eller skapa nya diagnoser respektive avlägsna diagnoser.  

Patientfall 1: För att förtydliga nutritionssituationen gjordes vissa justeringar avseende 

förmågan att inta näring per os. Informationen om den parenterala näringstillförseln togs bort 

och istället beskrevs att patienten hade en nasogastrisk sond som kunde användas vid behov. 

KAD avlägsnades och kännetecken för urininkontinens infogades. Beskrivningen av det 

svullna benet förtydligades. Beskrivningen av patientens emotionella tillstånd korrigerades 

för att snarare skildra en affektlabilitet än en nedstämdhet. Graden av orientering 

förtydligades. 

Patientfall 2: Ett tillägg rörande trolig viktnedgång gjordes. Redogörelsen om patientens 

elimination utvecklades. Omformuleringar gjordes under sökorden aktivitet och sömn 

gjordes för att tydligare klargöra patientens rörelseförmåga och ytterligare styrka patientens 

fallrisk. Tillägg gjordes även under smärtbeskrivningen. Graden av orientering lades till 

patientbeskrivningen. 

 

5.3.2 Validering mot litteratur  

För samtliga 16 omvårdnadsdiagnoser som kunde identifieras i patientfallen gick en 

motsvarande NANDA-diagnos att finna (Herdman, 2009). Omvårdnadsdiagnoserna 

prövades därmed mot Carpenito-Moyets (2009) gradering av kännetecken som erfordras för 

den aktuella NANDA-diagnosen. Omvårdnadsdiagnoserna validerades även mot de 
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mätverktyg för bedömning av risk för trycksår, fall och undernäring som rekommenderas 

inom Stockholms läns landsting (Sterner, 2010; Skog, 2008; Ödlund Olin et al., 2005).  

 

5.4 Steg 4: Rättningsmall 

Efter innehållsvalideringen av de två patientfallen utformades en rättningsmall. Syftet med 

rättningsmallen var att den skulle utgöra ett facit och fungera som ett första underlag för att 

bedöma den omvårdnadsdiagnostiska förmågan hos de svarande som skulle komma att testa 

provet. Rättningsmallen hade även som avsikt att ligga till grund för poängsättningen. 

Rättningsmallen fastslog vilka omvårdnadsdiagnoser som gick att hävda i respektive 

patientfall och vilka kännetecken/riskfaktorer samt etiologi som hörde till varje diagnos. 

Detta gjordes av författaren i samråd med en av experterna.  

Förutom den första valideringen som redan hade gjorts gentemot Carpenito-Moyets (2009) 

gradering validerades rättningsmallarna även mot nationella riktlinjer och regionala 

vårdprogram (Socialstyrelsen, 2003; Engström, Nilsson & Willman, 2005; Vårdförbundet, 

Svensk sjuksköterskeförening & Svenska Läkaresällskapet, 2004) för att säkerställa att de 

omvårdnadsproblem som hävdades existera i patientfallsbeskrivningarna överensstämde med 

de riktlinjer och rekommendationer som finns för vård av patienter som drabbats av stroke 

respektive lårbensfraktur.  

 

5.5 Steg 5: Testning av verktyget 

 

5.5.1 Studenter gör provet i omvårdnadsdiagnostik 

För att undersöka spridningen bland studenters prestationer på provet samt som underlag för 

att skapa en poängsättningsmall tillfrågades studenter att genomföra provet. Alla studenter 

på sjuksköterskeutbildningen tillfrågades om deltagande i testningen av verktyget (bilaga 1). 

Studenter som deltagit i kognitiva intervjuer nekades deltagande i denna testning. De fem 

första studenterna från respektive termin 1 till 5 samt de tio första från termin 6 som anmälde 

sitt intresse för deltagande i testningen av verktyget erbjöds tillfälle att vid olika tillfällen 

genomföra provet. Några genomförde provet på högskolan och andra gjorde det på annan 

plats. I de fall då författaren inte var närvarande vid genomförandet bifogades ytterligare ett 

informationsblad för att betona värdet av att efterlikna de förhållanden som studenter som 
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genomförde provet i en tentamensmiljö på högskolan hade (Bilaga 3). Deltagarna blev 

instruerade att genomföra uppgifterna individuellt och att inte delge andra studenter 

innehållet i patientuppgifterna. Valfri omvårdnadslitteratur fick användas vid 

genomförandet. Alla studenter angav tidsåtgången för genomförandet. Deltagarna hade i 

samband med testningen möjlighet att lämna synpunkter på instruktioner, svarsformulär och 

innehåll i patientbeskrivningarna. Deltagarna ombads även ange sin erfarenhet av vårdarbete 

utanför sjuksköterskeutbildningen. Åtta av de studenter som fått tillgång till provet 

genomförde det aldrig. Totalt 27 studenter genomförde provet och fördelningen terminsvis 

var något ojämn (fig. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Antal studenter från respektive termin som genomförde provet.  

 

5.5.2 Sjuksköterskor gör provet i omvårdnadsdiagnostik 

Kliniskt verksamma sjuksköterskor på en vårdenhet i Stockholmsområdet tillfrågades om 

deltagande i testningen av verktyget. De fem sjuksköterskor som först anmälde sitt intresse 

till deltagande inkluderas i testningen och hade möjlighet att genomföra patientfallsuppgiften 

vid valfritt tillfälle under arbetstid. Sjuksköterskorna fick exakt samma information och 

instruktioner som studenterna. Syftet med att även testa verktyget på sjuksköterskor var att 

avgöra huruvida det var användbart även på kliniker. Fyra av de fem sjuksköterskorna 

slutförde uppgiften. Deltagande sjuksköterskor hade mellan två till 14 års erfarenhet av 

yrket.  

 

5.6 Steg 6: Poängsättningsformulär 

Studenternas och klinikernas svar granskades av författaren ett flertal gånger med hjälp av 

rättningsmallen. Ett formulär med kriterier för poängsättning utformades successivt vid 
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granskning av de ifyllda svarsformulären. Varje ny version av poängsättningsformulär 

testades på deltagarnas svar. Efter flertalet revideringar diskuterades kriterierna för 

poängsättning med en av experterna som har stor erfarenhet av att poängsätta tentamina som 

bl.a. testar omvårdnadsdiagnostisk förmåga. Då diagnostitlarna ofta var otydligt uttryckta, de 

angivna åtgärderna stundtals inte syftade tillbaka till den angivna diagnosen och etiologi och 

kännetecken ibland hade förväxlats blev det uppenbart att det var omöjligt att försöka tolka 

den angivna helheten och samtidigt göra poängsättningsmallen så objektiv som möjligt.  

Valet blev därför att helt utesluta åtgärderna från poängsättningen och att bedöma varje del 

av diagnosen separat. Ett befintligt problem var tvunget att beskrivas som just ett befintligt 

problem för att ge poäng. En risk var tvungen att beskrivas som en risk. Ett befintligt 

problem som beskrevs som en risk innebar därför noll poäng och tvärtom (med undantag för 

en enda diagnos som ringade in problemområdet likvärdigt oavsett om den uttrycktes som ett 

befintligt problem eller som en risk). För att poäng skulle erhållas för 

kännetecken/riskfaktorer beslutades att vissa ofrånkomliga kännetecken/riskfaktorer måste 

anges. Detsamma beslutades rörande angiven etiologi. Poängsättningsmallen utgick därmed 

från rekommendationer som tidigare nämnts i Tabell 1 och Tabell 2. Endast en 

omvårdnadsdiagnos som var tydligt formulerad och precis och korrekt i angivna 

kännetecken/riskfaktorer samt etiologi kunde erhålla maxpoängen 4. Då provet sammanlagt 

innehöll 16 omvårdnadsdiagnoser, åtta hos varje patientfall, blev den maximala poängen på 

provet 64 poäng. Varje patientfall kunde alltså generera mellan 0 till 32 poäng.  

 

5.6.1 Poängsättningsmanual 

För att underlätta förståelsen och användandet av poängsättningsformuläret samt för att 

minimera subjektivt tolkade vid poängsättningen utformades en manual till 

poängsättningsformuläret. Manualen innehöll en förklarande text till alla poängkriterier och 

vägledande exempel för formuleringsutrymmet rörande diagnostitlar, 

kännetecken/riskfaktorer och etiologi.  

 

5.7 Steg 7: Reliabilitetstest av poängsättningsformulär, 

poängsättningsmanual och rättningsmall 

För att reliabilitetstesta poängsättningsformulär, poängsättningsmanual och rättningsmall 

tillfrågades två lärare på sjuksköterskeutbildningen, båda högskoleadjunkter, med kunskap i 
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omvårdnadsdiagnostik om medverkan i studien. De båda lärarna fick till uppgift att utifrån 

poängsättningsformulär, poängsättningsmanual och rättningsmall poängsätta studenternas 

kodade prov. Lärarna genomförde poängsättningen individuellt och utan att diskutera den 

sinsemellan. Ett av de ifyllda svarsformulären uteslöts från detta moment då studenten i 

fråga hade gjort om formulären på ett sätt som gjorde dennes svar svårtolkade. Totalt 

jämfördes därmed poängsättning av 26 studenter.  

Överensstämmelsen mellan de båda lärarnas poängsättningar analyserades med Intraclass 

correlation (ICC) med ett konfidensintervall på 95 %. För dessa statistiska analyser användes 

SPSS (SPSS Inc. PASW Statistics 18) i Windows 7. En hög reliabilitet anses vanligtvis vara 

ett värde enligt ICC >0,90 (Schene et al., 2000). Schene et al. (ibid.) hävdar dock att ICC > 

0,70 ska anses representera en hög överensstämmelse och att ICC på 0,5-0,7 representerar en 

moderat överensstämmelse.  

Lärarnas poängsättning av totalpoäng per student visade en hög överensstämmelse, med ett 

korrelationsvärde enligt ICC på 0,94 (95% konfidensintervall 0,86-0,97). De två lärarnas 

poängsättningar redovisas i ett spridningsdiagram för att tydliggöra variation i poängsättning 

(fig. 7).  

Även när lärarnas poängsättning av studenternas prestation per patientfall sammanställdes 

visade beräkningarna en hög överensstämmelse, med ett korrelationsvärde enligt ICC på 

0,90 (95% konfidensintervall 0,80-0,96) för patientfall 1 respektive 0,89 (95% 

konfidensintervall 0,77-0,95) för patientfall 2.  

För att undersöka huruvida lärarnas poängsättning överensstämde med en person som varit 

med i konstruktionen av poängsättningsformulär, - manual och rättningsmall jämfördes de 

båda lärarnas poängsättning med författarens poängsättning. ICC-värdet från denna 

statistiska analys visar på en hög överensstämmelse mellan alla dessa tre granskare med ett 

korrelationsvärde enligt ICC på 0,94 (95% konfidensintervall 0,88-0,97).  
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Fig. 7. Överensstämmelse mellan de två lärarnas poängsättning av varje students totalpoäng.  

 

5.8 Steg 8: Slutredigering av verktyget 

Utifrån granskningen av samtliga svar och utformande av poängsättningsformulär och -

manual gjordes några slutliga förändringar i instruktioner och formulär för att minimera 

utrymmet för missförstånd. Instruktionerna förtydligades under punkterna 4, 5 och 8 (se s. 

30). Formulären förfinades för att tydligare skilja på problemdiagnoser och riskdiagnoser 

samt patientfall 1 och patientfall 2. Patientfallen genomgick ett fåtal slutliga korrigeringar 

(och därmed korrigerades även rättningsmallen på motsvarande sätt). Dessa förändringar 

syftade till att ytterligare ”täta” patientfallen och minimera risken att förleda de svarande på 

något sätt: 

Patientfall 1: Uppgifter om kalori- och vätskeintag per os förtydligades. Kännetecken under 

sökordet ”psykosocialt” förändrades för att ytterligare en problemdiagnos skulle vara möjlig 

att identifiera. Diagnosen validerades mot motsvarande NANDA-diagnos enligt Carpenito-

Moyet (2009). Maxpoäng på patientfall 1 blev därmed 36 istället för 32.  

Patientfall 2: Information om torr och skör hud ströks.  

Skillnader mellan lärarnas poängsättningar 

POÄNG LÄRARE X 

POÄNG LÄRARE Y 
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I båda patientfallen infogades några förtydligande kännetecken till diagnosen som handlade 

om bristande basal ADL-förmåga. Den totala maxpoängen på de båda patientfallen 

tillsammans blev, efter korrigering i patientfall 1, alltså 68 istället för det tidigare 64.  

 

5.9 Steg 9: Analys av deltagarnas prestationer 

 

5.9.1 Totalpoäng 

Författarens poängsättning av samtliga testdeltagares svar analyserades. Provet som 

studenter och kliniker genomförde kunde ge maximalt 64 poäng. Skillnaden mellan de som 

uppnådde lägst respektive högst totalpoäng varierade mellan individer och terminer. Bäst 

resultat, 34 poäng, fick en student i termin 6. Sämsta resultatet på 1 poäng delades av två 

studenter, en från termin 6 och en från termin 1. Bästa genomsnittliga resultat, 21,6 poäng, 

hade studenterna i termin 5. Lägsta genomsnittliga resultat, 6 poäng, hade studenterna i 

termin 1. Trots stor individuell variation var det möjligt att skönja en tendens att studenterna 

i slutet av utbildningen presterade ett bättre resultat än de i början av utbildningen. Likafullt 

bör det poängteras att t.ex. medelvärdet i termin 6 låg på samma nivå som medvärdet i 

termin 2. Medianen låg strax över medelvärdet i samtliga terminer förutom i termin 6 där 

medianen var lägre än medelvärdet (fig. 8). 

Totalpoängen bland de fyra klinikerna varierade mellan 17-25 poäng, både medelvärdet och 

medianen uppgick till 21 poäng.  

 

5.9.2 Diagnoser 

Antal diagnoser som kunde identifieras i patientfallen var 16, åtta per patientfall. De 

diagnoser som flest studenter identifierade hade med förstoppning, trycksår och 

sväljsvårigheter att göra, omkring hälften av deltagande studenter identifierade dessa 

diagnoser hos ett patientfall eller båda. Diagnoser som beskrev nedsatt basal ADL-förmåga 

och undernäring var diagnoser som endast ett fåtal av studenterna identifierade (fig. 9). 

Samma tendenser gick att se bland deltagande sjuksköterskor.  
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Fig. 8. Studenternas resultat vad gäller min- (0), max- (64), medelvärde och median uppdelat efter termin, 

bedömt av författaren.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Fördelningen av studenterna utifrån vilka diagnoser de identifierade i respektive patientfall.  
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5.9.3 Överensstämmelse i prestation per patientfall 

Överensstämmelsen mellan studenternas erhållna poäng på patientfall 1 i förhållande till 

deras erhållna poäng på patientfall 2 granskades. Beräkningar visade en moderat 

överensstämmelse med ett korrelationsvärde enligt ICC på 0,65 (95% konfidensintervall 

0,27-0,84).  

 

5.10 Färdigt verktyg 

 
5.10.1 Provet 

De två slutgiltiga patientfallen med tillhörande instruktioner och svarsformulär kunde 

generera maximalt 68 poäng, 36 poäng på patientfall 1 och 32 poäng på patientfall två 

(Bilaga 4).  

 
5.10.2 Poängsättningsformulär, poängsättningsmanual och rättningsmall 

Poängsättningsformulär, poängsättningsmanual med tillhörande rättningsmall sattes samman 

med en inledande text som kort motiverade en grundläggande syn på vad en 

omvårdnadsdiagnos bör och inte bör innehålla (Bilaga 5).  

 

5.11 Etiska överväganden  

Studien avsåg inte behandla personuppgifter, innebar inte ett fysiskt ingrepp på deltagarna 

och ämnade inte heller att påverka deltagarna psykiskt eller fysiskt. Eftersom studenter 

befinner sig i en beroendeställning till personal på högskolan skulle det möjligtvis kunna 

diskuteras huruvida det kan ha funnits påtryckningar på studenterna att delta i studien. Dock 

arbetar inte författaren som lärare inom sjuksköterskeutbildningen. Den skriftliga 

informationen till deltagarna (bilaga 1) omfattar informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

samt nyttjandekravet i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (2002). Det pedagogiska 

utvecklingsprojekt som denna studie ryms inom godkändes redan 2007 av högskolans 

dåvarande ledning (ALF pedagogiska forskningsmedel, D-nr 0141/2007). Deltagande 

sjuksköterskor befann sig inte i någon beroendeställning till författaren och det bör kunna 

uteslutas att de deltog av någon annan anledning än eget intresse.  
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6. DISKUSSION 

 

6.1 Metoddiskussion 

Studien genomfördes stegvis och med varierande metoder för att i högsta möjliga mån 

uppmärksamma olika svårigheter som kan utgöra hinder för ett tillförlitligt mätverktyg. 

Patientfallen i den här studien var svåra och tidskrävande att utveckla. Den bilden 

överensstämmer med Lunney (2008) som betonar att utvecklandet av patientfall är 

komplicerat och tar mycket tid, tanke och ansträngning i anspråk. Förutom att ha validerats 

mot litteratur har patientfallen i studien även validerats mot experter. Att försäkra sig om att 

sjuksköterskor med liknande utbildning och erfarenhet är överens om att patientfallet 

representerar det som det avser att representera är ett nödvändigt tillvägagångssätt för att 

validera ett patientfall (ibid.).  

Reliabilitetstest utfördes på verktyget (poängsättningsmanual och rättningsmall). Detta 

ansågs nödvändigt eftersom verktyget skulle användas för att värdera den efterfrågade 

förmågan hos deltagarna. Att kontrollera att rättningsförfarande och poängsättning var 

oberoende av vem som bedömde svaren var av stor vikt för verktygets trovärdighet. Polit 

och Beck (2008) beskriver att överensstämmelse i ett reliabilitetssammanhang handlar om att 

klargöra huruvida två oberoende granskare är överens om ett verktygs poängsättning. Att 

anlita två lärare vid högskolan för reliabilitetstestet bedömdes som ändamålsenligt då de inte 

var inblandade i studien i övrigt.  

ICC användes i denna studie som statistisk metod för att beräkna grad av överensstämmelse 

mellan granskare. Valet att använda ICC för denna typ av beräkning stärks av andra studier 

(McDougall, Knight, Kirkwood & Watson, 2008; de Figueiredo, de Lima, Cavalcanti Maciel 

& Guerra, 2009; Webster, Gavin, Nicholas, Coleman & Gardner, 2010).  
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6.2 Resultatdiskussion 

Det framtagna verktyget saknar motsvarighet i svensk kontext och fyller därmed en 

betydelsefull funktion för att försöka skatta sjuksköterskestudenters och klinikers 

omvårdnadsdiagnostiska förmåga. Även internationellt förefaller verktyget vara unikt i sitt 

slag även om likande verktyg har använts i försök att mäta omvårdnadsdiagnostisk förmåga 

(Hasegawa et al., 2007) eller delar av den omvårdnadsdiagnostiska förmågan (Cruz et al., 

2009; Lunney, 1992). I studien av Hasegawa et al. (2007) innehåller varje patientfall endast 

en identifierbar diagnos och i studierna av Cruz et al. (2009) och Lunney (1992) handlar 

provet om att urskilja kännetecken i patientfallen som stärker redan uttalade 

omvårdnadsdiagnoser, inte att deltagarna på egen hand identifiera omvårdnadsdiagnoser. 

Dessa studier utgick dessutom ifrån att deltagarna kände till NANDAs taxonomi. Vidare går 

det att finna studier som undersökt de mest använda omvårdnadsdiagnoserna bland 

sjuksköterskestudenter (Yönt, Khorshid & Eser, 2009; Palese et al., 2009), men det ser inte 

ut att finnas någon publicerad studie där man har undersökt omvårdnadsdiagnostisk förmåga 

hos sjuksköterskestudenter eller har försökt att utveckla ett verktyg liknande detta.  

Eftersom det som poängsätts med verktyget är diagnostitel, kännetecken/riskfaktorer och 

etiologi går det att hävda att verktyget mäter omvårdnadsdiagnostisk förmåga så som det 

uttrycks av Hasegawa et al. (2007), d.v.s. förmågan att 1) uppfatta och bestämma relevanta 

kännetecken i patientstatus, 2) analysera kännetecken och identifiera relaterade faktorer hos 

patienten samt 3) rubricera diagnosen (fig. 3). Utifrån denna definition av diagnostisk 

förmåga bör verktyget anses uppnå en god innehållsvaliditet. Det första steget i Wilkinssons 

(2007) beskrivning av diagnostiskt resonemang kan även det spegla det som kan mätas med 

det framtagna verktyget; att identifiera och gruppera betydelsefulla data, att dra slutsatser 

och fastställa etiologi (fig. 4).  

Lunney (2009a) beskriver hur den diagnostiska förmågan bygger på tre huvudsakliga 

delkompetenser (fig. 1). Av dessa tre delkompetenser kan verktyget användas för att bedöma 

den intellektuella förmågan och till viss del yrkeskunnandet, då vissa yrkesrelaterade 

kunskaper bör vara en förutsättning för att kunna tillämpa sin intellektuella förmåga i 

samband med provet. Däremot är det inte möjligt att med skriftliga patientfall undersöka den 

delen av yrkeskunnandet som handlar om att samla in patientdata, d.v.s. det ”tekniska 

kunnandet” som handlar om att använda sina sinnen och teknisk apparatur. Inte heller går 
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den mellanmänskliga förmågan går att mäta utifrån nedskrivna patientfall. Beskrivningen av 

analytisk förmåga och logiskt resonemang som delar av den intellektuella förmågan 

(Lunney, 2009b) stärker faktum att verktyget kan påstås mäta den intellektuella delen av den 

diagnostiska förmågan. Personer som exempelvis har en god mellanmänsklig förmåga och 

ett stort yrkeskunnande då de bedöms med det framtagna verktyget erhålla ett dåligt resultat 

för att de saknar den analytiska förmågan eller möjligtvis ett språk för att sätta ord på sin 

analytiska förmåga. Lunney (2009b) påpekar att skrivna patientfall är värdefulla för lärande 

men för att kunna fatta de bästa besluten måste studenten/klinikern vara närvarande hos 

patienten.  

Omvårdnadsdiagnoserna som går att identifiera i patientfallen är vanligt förekommande 

(Tabell 3). Det är sannolikt problem och risker som många sjuksköterskestudenter under sin 

kliniska utbildning möter hos patienter och som många sjuksköterskor har erfarenhet av att 

arbeta med. Patientfallen som har utformats speglar vanligt förekommande patientfall i 

verkligheten och är därför användbara på sjuksköterskestudenter i olika terminer samt på 

kliniker med varierande inriktning. Detta faktum kan anses stärka verktygets validitet då det 

inte är yrkeskunnande om ovanliga omvårdnadsproblem som testas, utan den diagnostiska 

förmågan kopplat till vanliga omvårdnadsproblem.  

En av verktygets styrkor är att sjuksköterskestudenter i alla terminer och kliniker kunde 

genomföra provet. Verktyget visade sig vara känsligt för varierande grad av diagnostisk 

förmåga då de svarandes poängresultat skilde sig mycket åt. Den svarande som uppnådde 

högst totalpoäng erhöll bara knappt hälften av den maximala totalpoängen och majoriteten 

av de svarande presterade betydligt sämre än så. Verktyget har därmed utrymme för 

förbättrade resultat bland de undersökta studenterna och klinikerna, vilket är av stor vikt om 

verktyget ska användas för att mäta effekterna på den diagnostiska förmågan efter t.ex. en 

utbildningsintervention. Det är dock viktigt att betona att eftersom det endast är 27 studenter 

från samma högskola och fyra kliniker från samma vårdenhet som deltagit i testningen av 

verktyget så går det inte att uttala sig om huruvida studenter vid andra högskolor och kliniker 

på andra vårdenheter ligger på samma nivå i omvårdnadsdiagnostisk förmåga.  

Utifrån ICC-beräkningen rörande studenternas prestation på patientfall 1 respektive på 

patientfall 2 som visade en moderat överensstämmelse går det att påstå att deltagare som fick 
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höga poäng på patientfall 1 i viss mån även fick det på patientfall 2, och tvärtom. Detta kan 

tolkas som att patientfallen är någorlunda likartade i svårighetsgrad.  

Den höga överensstämmelsen mellan de båda lärarnas poängsättning innebär att manualen 

för rättningsförfarande och poängsättning tolkades likadant av två externa granskare. Detta 

resultat i sig betyder emellertid endast att de externa granskarna hade poängsatt snarlikt 

varandra, men inte nödvändigtvis att de hade gjort det på ett sätt som manualen avsåg. 

Genom att även beräkna överensstämmelse gentemot författaren går det dock att hävda att de 

externa granskarna även hade poängsatt på ett korrekt sätt. Verktyget höga reliabilitet 

innebär att det är mycket användbart för att bedöma omvårdnadsdiagnostisk förmåga hos 

sjuksköterskestudenter och kliniker. En orsak bakom den höga reliabiliteten kan vara den 

nyanslösa karaktären på poängsättningsmanual och rättningsmall som innebär att 

diagnostitlar, kännetecken/riskfaktorer och etiologier ogiltigförklaras om de är otydligt eller 

felaktigt uttryckta. Detta rättningsförfarande medför att svar som i ett annat sammanhang 

skulle kunna tolkas välvilligt och tillåtas i detta sammanhang avslås. Därför bör det betonas 

att utformningen av poängsättningsmanual och rättningsmall bygger på rekommendationer 

från Florin (2009b), som är framstående inom omvårdnadsdiagnostiken i Sverige, och 

Carpenito-Moyet (2009), som är ansedd inom omvårdnadsdiagnostiken internationellt 

(Tabell 1 & Tabell 2).  

Det konstruktiva med det ett nyanslöst rättningsförfarande är att förutom att det granskar den 

omvårdnadsdiagnostiska förmågan även uppmuntrar förmågan att tydlig formulera sig i 

skrift. Förmågan att kommunicera omvårdnadsdiagnoser och omvårdnadsåtgärder är enligt 

Lunney (2009b) fundamentalt för att patienter, sjuksköterskor och andra professionella ska 

kunna arbeta tillsammans mot samma mål. Ett tydligt språk är därmed en aspekt på den 

omvårdnadsdiagnostiska förmågan som inte bör underskattas. Det perspektivet betonas även 

i Socialstyrelsens föreskrifter för journalföring (SOSFS 2008:14) som understryker behovet 

av ett tydligt språkbruk med att dokumentationen i möjligaste mån ska ske med hjälp av 

fastställda begrepp och termer. Dessutom uttrycks att patientjournalen ska utgöra ett 

underlag för uppföljning av vårdens resultat och kvalitet (ibid.). För detta ska vara möjligt 

fodras entydiga journalanteckningar.  

Det onyanserade rättningsförfarandet kan likafullt anses som ett kategoriskt synsätt som inte 

är förenligt med en pedagogisk kunskapssyn. Det går att ifrågasätta huruvida teoretisk 
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kunskap som är grundad i erfarenhet och praktik går att bedöma med skriftliga prov. Det 

praktiska handlaget och det tekniska kunnandet utgör inte sällan en tyst kunskap som kan 

vara svår att verbalisera. All kunskap är inte möjlig att teoretisera (Ahn, Andersson, Fejes, 

Flogell & Karlsson, 2009). Håkan Hult (Linköpings universitet, 2007) menar att 

sjuksköterskekompetens rymmer flera delkompetenser varav omvårdnad är en av dessa 

delkompetenser. Kompetens är bland det svåraste man kan försöka mäta. I undantagsfall kan 

kompetens mätas med skriftliga prov men huvudregeln är att mätningen kräver praktiska 

inslag. Det verktyg som tagit fram i den här studien har emellertid inte för avsikt att mäta 

omvårdnadskompetens generellt utan omvårdnadsdiagnostisk förmåga som utgör en del av 

den faktiska omvårdnadskompetensen. 

Av tradition har sjuksköterskestudenter blivit bedömda av sina handledare i den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Forskning har visat att sådana sammanfattande 

bedömningar av studenters kompetens har låg reliabilitet. Istället bör ett flertal 

delbedömningar göras som var för sig examinerar ett begränsat område hävdar Håkan Hult 

(Linköpings universitet, 2007). Utifrån Hults resonemang bör det framtagna verktyget vara 

ett steg i rätt riktning för att möjliggöra en delbedömning av sjuksköterskestudenters 

omvårdnadskompetens.  

Vid alla prov är resultatet beroende av fler faktorer än den faktiska kunskapen. Ett 

provresultat kan aldrig uttrycka det befintliga kunskap fullt ut, men det kan ge en antydan till 

hur kunskapen ser ut. Håkan Hult understryker att trots att man kan hävda att prov är 

objektiva ur ett rättningshänseende rymmer valet av vad som ska examineras och 

upprättandet av svarsmall många subjektiva moment (Linköpings universitet, 2007). En 

faktor som kan ha påverkat deltagarna negativt i deras prestationer vid genomförandet av 

provet i den här studien kan t.ex. vara stress. Ett annat hinder kan ha varit språkliga 

svårigheter, t.ex. för personer som inte har svenska som modersmål. Vad gäller språkliga 

hinder lämnas det till poängsättaren att avgöra tydligheten i det som förmedlas i 

svarsformuläret.  

Både hos studenter och hos kliniker fanns samma tendenser rörande vilka diagnoser som 

oftast identifierades samt vilka som mest sällan identifierades. Att t.ex. en nedsatt förmåga 

att sköta basal ADL sällan identifierades är ett intressant fynd då det förefaller vara den 

vanligast förekommande omvårdnadsdiagnosen bland patienter i olika vårdkontexter (Tabell 
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3). Det är samtidigt angeläget att understryka att de omvårdnadsdiagnoser som enligt 

rättningsmallen går att identifiera i patientfallen i vissa vårdkontexter inte skulle klassas som 

omvårdnadsdiagnoser. Detta utifrån definitionen av begreppet omvårdnadsdiagnos som 

förklarar att omvårdnadsdiagnosen ”utgör grunden för val av omvårdnadsåtgärder, avsedda 

att åstadkomma effekter för vilka sjuksköterskan är ansvarig”. I somliga vårdmiljöer skulle 

andra professioner, som t.ex. logopeder och sjukgymnaster, ansvara för val av åtgärder vid 

diagnoser som t.ex. sväljningssvårigheter och nedsatt fysisk rörlighet. Det går alltså att 

resonera att sjuksköterskan inte är ansvarig för vissa av de problem och risker som är 

uttalade i patientfallen. Motsatt åsikt, att samtliga omvårdnadsdiagnoser i de båda 

patientfallen faller inom sjuksköterskans ansvarsområde, är ändå i lika hög grad gällande. 

Detta dels då det i många vårdkontexter inte finns andra professioner att tillgå och dels 

eftersom det även i kontexter där det finns andra professioner att tillgå endast finns det på 

kontorstid vardagar. Det är således angeläget att sjuksköterskan ser att dessa problem och 

risker faktiskt faller under hans/hennes ansvarsområde om exempelvis paramedicinare inte 

finns tillgängliga. I provinstruktionerna betonas tidpunkten för patientfallen (fredag kväll) 

och vad det innebär för bemanningen de kommande dygnen. Carpenito-Moyet (2009) 

redogör tydligt för hur samtliga diagnoser som förekommer i patientfallen ingår i 

sjuksköterskans ansvarsområde.  

Valet att utesluta resursdiagnoser ur patientfallen kan tyckas felaktigt ur ett salutogent 

perspektiv men var nödvändigt ur ett rättningshänseende då en resursdiagnos ofta har en 

motsatt problemdiagnos. För att kunna avgöra om ett patientfall innehåller övervägande 

kännetecken för en resursdiagnos i förhållande till en problemdiagnos måste sannolikt en 

diagnosmanual som NANDA användas. Eftersom NANDA inte är väl använt i Sverige var 

det inte genomförbart att blanda in resursdiagnoser i patientfallen.  

En brittisk studie visar att mycket information rörande patienternas omvårdnadsbehov som 

framkommer under de initiala bedömningssamtalen sällan journalförs och att dokumenterade 

problem i omvårdnadsplaner ofta tycks ha ett medicinskt fokus. Trots att de studerade 

avdelningarna sade sig arbeta utifrån omvårdnadsteoretiska arbetsmodeller föreföll det som 

att de arbetade enligt medicinska arbetsmodeller (Griffiths, 1998). Florin et al. (2005b) visar 

ett liknande resultat i sin studie, d.v.s. att patienternas journalförda problem eller behov ofta 

hade ett medicinskt fokus. Utifrån dessa fynd går det att resonera kring huruvida den 

individorienterade och omvårdnadsfokuserade vården hämmas av sådana kliniska kulturer. 
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Det är i vilket fall rimligt att tro att sjuksköterskestudenter som får sin kliniska utbildning i 

liknande kontexter där inte får stöd i att utveckla ett omvårdnadsperspektiv på patienters 

problematik. Att med hjälp av ett verktyg kunna fånga studenters (och klinikers) 

omvårdnadsdiagnostiska förmåga är en bra utgångspunkt för att kunna avgöra om insatser 

för att utveckla omvårdnadstänkandet är nödvändiga.  

 

 

8. SLUTSATSER 

Verktyget som utvecklas i den här studien mäter omvårdnadsdiagnostisk förmåga, vilket 

innefattar förmågan att urskilja relevanta kännetecken, att göra en analys av kännetecken och 

etiologi samt att rubricera diagnosen; d.v.s. analytisk förmåga, logiskt resonemang och till 

viss del yrkeskunnande i omvårdnad. Verktyget är väl validerat och har en hög reliabilitet. 

Verktyget är känsligt för kunskapsvariationer och förefaller ha utrymme för förbättrade 

resultat.  

 

8.1 Förväntad betydelse  

Verktyget kommer förhoppningsvis att användas för att undersöka omvårdnadsdiagnostisk 

förmåga i större grupper av sjuksköterskestudenter och kliniker.  

 

 

9. FORTSATT FORSKNING 

Att med hjälp av det framtagna verktyget kartlägga hur den omvårdnadsdiagnostiska 

förmågan ser ut bland studenter vid olika sjuksköterskeutbildningar vore intressant. Vid 

testning på större grupper vore det även eftersträvansvärt att beakta deltagarnas 

bakgrundsdata vid analys av resultatet. Att dessutom undersöka eventuella 

utbildningsinterventioners effekt på förmågan hos studenter kliniker skulle vara 

betydelsefullt.  
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Hej! 

 

Inom ramen för min magisterutbildning kommer jag att genomföra en studie bland 

studenterna på Röda Korsets Högskola. Studien går ut på att med hjälp av fiktiva patientfall 

försöka beskriva sjuksköterskestudenters färdighet att identifiera omvårdnadsbehov. 

 

Jag vill därför fråga dig om du vill delta i den här studien. Om du väljer att delta kommer det 

innebära att du under två timmar en bestämd dag i januari kommer att genomföra två 

patientfallsuppgifter. Du kommer individuellt att genomföra uppgifterna i en sal 

tillsammans med övriga studenter som valt att delta i studien. Instruktioner till uppgiften 

kommer du att få på plats. 

 

Alla uppgifter om dig kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att dina 

personuppgifter kommer skyddas och kommer inte att kunna spåras i studien. Du har rätt 

att tacka nej till medverkan i studien. Oavsett om du väljer att delta eller ej så kommer ditt 

beslut inte att påverka hur dina studieresultat under utbildningen bedöms.  

 

Vill du tacka ja till deltagande i studien eller har du frågor?  

Vänligen kontakta: 

Josefin Gill 

jogiomuph09@rkh.se 

0739-182247 
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