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Varför dokumentera med ICNP?

Jan Florin
Lektor i Omvårdnad
Högskolan Dalarna

Ja.......varför inte? 
Det är ett digitalt verktyg för framtidens omvårdnad

(Varför dokumentera med standardiserade termer?)

Utnyttja möjligheterna 
med datoriseringen
• Hantering av information 

- Gå från dokumentbaserad till  
informationsbaserad information

- Gå från fritext till strukturerad
information

• Data in – data ut
• Beslutstöd

Fråga om Infrastruktur

Rätt verktyg?
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Ändamålsenlig och 
strukturerad dokumentation

• Informationen kan:
• Återsökas och Delas
• Förstås och tolkas entydigt
• Sammanställas

Det i sin tur leder till:
 Återanvändas, minska 

dubbeldokumentation
 Utdata för olika användning: t 

ex kvalitets-/utvecklingsarbete

De viktigaste motiven för en strukturerad 
och gemensam terminologi är:

• säkerhet och kontinuitet i vården
• möjligheter till utvärdering och kvalitetsutveckling
• statistiska beslutsunderlag för hälso- och sjukvården
• möjligheter till nationella och internationella 

jämförelser
• ökad kostnadseffektivitet
• underlag för forskning och kunskapsutveckling
• ett professionellt språk

Användbarheten
Möjliggöra utvärdering av omvårdnadssensitiva

resultatindikatorer (status, egenvård, symtomkontroll, 
säkerhet)

Möjliggöra beräkning av resursanvändning (tid, 
kostnad, arbetsbelastning)

Karaktärisera omvårdnad (beskriva, undersöka, 
jämföra)

(Törnvall & Jansson, 2015)

Samarbete/samskapande  
med flera olika aktörer: 
vårdgivare, 
professionsgrupper och 
patienter

Behov av data och 
information är stort, och 
delvis liknande.
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Det centrala är att…

• Olika perspektiv och 
kunskapsområden på hälsa och 
livssituation kan beskrivas

• Olika åtgärder från de 
kunskapsområdena som bidrar 
till den samlade vården kan 
beskrivas   

Omvårdnad Medicin 

Fysioterapi, 
arbetsterapi

Gemen
samt

Nationellt fackspråk (Socialstyrelsen) 

ICD10, ICF, KVÅTermbanken

Nationellt 
fackspråk

SNOMED CT

WHO familjen

ICD 10
ICF

KVÅ

 Delar av vårdverksamheten 
riskerar att osynliggöras

 Svårt att redovisa resultat, 
jämföra, prioritera och 
förbättra/utveckla verksamheten.

Omvårdnad Medicin 

Fysioterapi, 
arbetsterapi

Gemen-
samt

”If we cannot name it, we
cannot control it, finance it, 
teach it, research it or put it 
into policy”

(Clark & Lang, 1992)
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• Data hämtas automatiskt  i realtid 
ur befintliga system

• Utnyttja guldgruvan med 
patientdata

Förmaksflimmer:
Andelen: 
- med blodförtunnande LM
- utan blodförtunnande LM

Diagnosspecifika 
indikatorer
(omvårdnad)
………...
…………
…………
…………
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Allt som går att mäta är inte viktigt

Allt som är viktigt går inte att mäta

Strävan måste vara att allt som är viktigt 
och som vi behöver kunna mäta

- Går att beskriva
- Går att representera på ett systematiskt 

sätt i journalen
- Går att återanvända informationen, t ex 

att ”mäta” indikatorer

Klassifikationer och terminologier….

Kap. 5,2§ rekommenderar användning av vissa termverk
(ICD-10, KVÅ, ICF, Snomed CT) (HSLF-FS 2016:40)

Klassifikationer och terminologier

WHO familjen

ICD 10
ICF

KVÅ
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ICNP (International Classification of Nursing Practice)

• Omfattar omvårdnads-…
- diagnoser
- åtgärder
- resultat

Fokus

Bedöm-
ning

Medel

Åtgärd

Tid

Lokalise-
ring

Vård-
och 

omsorgs
tagare

Ca 4 500 termer

Varav sammansatta uttryck:
850 diagnoser (omvårdnad)
1100 Åtgärder

VIPS 

Nutrition

ICNP

Försämrat näringsintag (10023009)

För lågt näringsintag(10025519)

Aptitlöshet (10033399)

Risk för undernäring (10025561)

Bristfälligt mat- och vätskeintag
(10000607)

Problematiskt högt näringsintag
(10025535)

Sväljningssvårighet (10001033)

Illamående (10000859)

Risk för kräkning (10041587)

Försämrat vätskeintag (10029873)

Vätskebalansrubbning (10042335)

Övervikt (10027300)

Ineffektiv munhygien (10029645) …

NANDA

00107 Ineffektivt ätmönster
för spädbarn

00103 Försämrad sväljning

00002 Näringstillförsel
mindre än kroppsbehovet

00232 Fetma

00233 Övervikt

00003 Risk för 
näringstillförsel mer än 
kroppsbehovet

00027 Vätskebrist

00028 Risk för vätskebrist

00026 Vätskeöverskott

00025 Risk för rubbning av 
vätskebalansen

00060 Möjlighet till förbättrad 

vätskebalans

ICF Kod

b1302 Aptit

b5100 Att suga

b5101 Att bita

b5102 Att tugga

b5103 Att hantera föda i
munnen

b5104 Salivavsöndring

b5105 Att svälja

b5106 Uppstötning eller
kräkning

d550 Att äta

d560 Att dricka

Omvårdnadsprocessen 
6 faser

Data-

insamling

Omvårdnads-

diagnos

Förväntat 
resultat

Ordination av 
åtgärder

Genomförande 
av åtgärder

Omvårdnads-

resultat
Kritiskt

tänkande

Bedöma risk för dehydrering
(10040932)
Bedöma vätskebalans 
(10037881)

Dehydrering
(10025808)
Vätskebrist 
(10039245)  synonym

Adekvat vätskebalans 
(10025115)

Utvärdera effekt av 
vätskebehandling 
(10007176)

Genomföra 
ordinationerna

Mäta vätskeintag 
(10039245)
Undervisa om vätskeintag 
(10032929)
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Ett standardiserat professionellt 
språk är viktigt av flera skäl

Omvårdnad är 
viktig data och 
information

Det är viktigt 
att veta vad 
perspektivet 
omvårdnad för 
med sig till 
bordet

• ICNP ger möjlighet att föra journal på ett strukturerat 
sätt utifrån omvårdnadsprocessen

 Viktig del av vårdverksamheten 
riskerar inte att osynliggöras

 Lättare att redovisa resultat, 
jämföra, prioritera och 
förbättra/utveckla verksamheten.

Sjuk-
sköterska

Läkare

Andra yrkes-
grupper

Gemen-
samt

”Yes, we can name it, we can
control it, finance it, teach it, 
research it and put it into
policy”
(Travestering av Clark & Lang, 1992)

Omvårdnad kan representeras 
systematiskt…

Tack!
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