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ICNP 
(International Classification of Nursing Practice)

Översatt till 17 språk

Innehåller ca 4200 termer

Omvårdnadsdiagnoser/resultat ca 800 st

Omvårdnadsåtgärder ca 1000 st

Ägs av International Council of Nurses



Svensk översättning av ICNP

Sektionen för omvårdnadsinformatik

5 personer +++

4 år

Lexikalt och semantiskt

SoS terminolog

Mappas mot SNOMED-CT

Förvaltning



ICNP subsets
Kategorisering utifrån VIPS-modellens

status- respektive åtgärdssökord

14 områden för diagnoser/resultat

10 områden för åtgärder

Tillgängliga på Sektionen för omvårdnadsinformatiks hemsida

https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Sektionen-for-
omvardnadsinformatik/



Subset omvårdnadsdiagnoser och mål/resultat



Standardiserat fackspråk för omvårdnad
– nytta för patienter och 

vårdverksamheter

Inger Jansson, Fil dr, Göteborgs universitet
Vivéca Busck Håkans, BNSc, eHälsomyndigheten (f.d. Region Uppsala)

Ingela Karlsson, Med dr, Karlstads universitet



Intervention

Integrering av ett urval av ICNP 
omvårdnadsdiagnoser i elektronisk patientjournal 
Cosmic och Melior.

Inledande, delvis nätbaserad, utbildningsinsats; 
omvårdnadsprocessen och ICNP.

Kontinuerlig kontakt med vårdavdelningarna.



Delstudier och delsyften
1.
att jämföra sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation i 
vårdplaner före och efter införande av ICNP termer för 
omvårdnadsdiagnoser.
2.
att jämföra sjuksköterskors kliniska resonemang och attityder 
till att diagnosticera och planera omvårdnad före och efter 
införande av ICNP termer för omvårdnadsdiagnoser.
3.
att beskriva sjuksköterskors attityder till användning av 
strukturerat språk för omvårdnad och deras erfarenheter av 
användning av ICNP termer för omvårdnadsdiagnoser.



Urval

Fyra vårdenheter på två sjukhus; 

Sjukhus 1: En medicinsk och en kirurgisk vårdenhet med 
lång erfarenhet av standardiserade och individuella vårdplaner. 

Sjukhus 2: En medicinsk och en kirurgisk vårdenhet med 
begränsad erfarenhet av standardiserade och individuella 
vårdplaner.

1. Patientjournaler

2. Sjuksköterskor

3. Sjuksköterskor



Datainsamling
1. Journalgranskning, studiespecifikt instrument

1.    Utdata från EHR

2.    Frågeformulär

Bakgrundsfrågor och tre Instrument;

Diagnostic Thinking Inventory (DTI) (Bordage et al., 1990),

Nurses’ Clinical Reasoning Scale (NCRS) (Liou et al., 2016),

Positions on Nursing Diagnosis scale (PND) (Lunney & Krenz, 1992).                     

3.    Fokusgruppsintervjuer

Journalgranskning och frågeformulär före, 9 och 18 mån efter införande 
av ICNP termer för omvårdnadsdiagnoser, fokusgruppsintervjuer 9 och 18 
mån efter införande.



Förarbete

• Samverkan med e-hälsostrategisk avdelning
• Förankring i verksamheten
• Avdelningens dokumentationsgrupp
• Förankring i MIeH



ICNP i Meliorjournalen

• Vårdplanerna enligt VIPS
• Besök från Uppsala
• Journalsystemets begränsningar/svårigheter 

- Max 30 tecken långa termer
- Max 10 val per term
- Ej identiska första 30 tecken i val
- Kolon-val 



Exempel på uppdelning 
av diagnoser i planerna



Plan elimination  
omvårdnadsdiagnoser inom 
respektive gruppterm i 
journalen.

Exempel på uppdelning 
av diagnoser i planerna



Utgångsläge 2017-11
10 dagars vårdtid

Visning med sortering i aktivitetsmappar



Utgångsläge 2017

Omvårdnadsstatus
2-3 ggr/vecka + v b

Omvårdnadsrappo
rt
1/dygn



• Utbildningar både i omvårdnadsprocessen och ICNP för alla 
sjuksköterskor innan införandet

• VIPS-folder till alla

• Utbildning i Lärplattformen – 3 filmer

• Dokumentationsgruppen – rutindiskussioner 

Förberedelser



Processen på avdelningen

Till en början var det 

• svårt att se vad som var omvårdnad och att särskilja den 
från det medicinska

• svårt att hitta rätt ICNP-diagnos, mycket kolon-val i början

• jobbigt och tidskrävande att behöva tänka nytt 



• Diskussionsmöten 1 timma varannan vecka jan. -18
- Journalgranskning
- Rutingenomgång

• Lathund vid varje arbetsplats från feb. -18
- VIPS-folder
- Lathund för vilka aktiviteter som ska öppnas i samband med inskrivning
- Rutin för dokumentation i omvårdnadsplaner 
- Vilka planer ska öppnas vid de vanligaste diagnoserna/operationerna
- Exempelplaner utifrån avdelningens patientgrupper
- Lista på alla omvårdnadsdiagnoser i ICNP per VIPS-term

• Vid introduktion av nyanställda
- Ubildning i Lärplattformen
- Muntlig genomgång i journalen

Processen på avdelningen



Rutiner
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Motgångar under vägen

• Flera vana sjuksköterskor slutade våren -18 

• Många interna bemannings-sjuksköterskor som inte fått utbildning 
tillkom

• Få vårdplatser  patienter utlokaliserades  dokumentation på 
gammalt dokumentationssätt påbörjad när patienten togs tillbaka

• Ihopslagning med Verksamhet Kärlkirurgi över sommaren -18

Processen på avdelningen



Nuläge

• Lättare att hitta i journalerna

• Färre aktiviteter och mindre textmassa 

• Ingen vill gå tillbaka till omvårdnadsrapporter

• Kirurgkliniken, där utlokaliserade patienter ofta läggs, önskar nu 
samma dokumentationssätt

• Fortfarande svårt att få till hela processen i omvårdnadsplanerna
- Identifierar alltid rätt Plan
- Hittar oftast rätt Diagnos
- Glömmer ibland ange Mål
- Glömmer ofta skriva Åtgärder
- De flesta åtgärderna hamnar under Utvärderings-termen 
Bedömning, åtgärd



Nuläge 2019-03
10 dagars vårdtid

Visning med sortering i 
aktivitetsmappar 



Nuläge 2019-03



Visning med sortering i 
aktivitetsmappar2017-11

Visning med sortering i 
aktivitetsmappar2019-03

Jämförelse antal journalanteckningar nu och då



Omvårdnadsplaner 2019-03

• Allt som berör samma VIPS-område finns 
nu samlat under en aktivitet

• Många åtgärder hamnar fortfarande 
under Bedömning, åtgärd



Resultat, utdata exempel från  kirurgavd
med begränsad erfarenhet av vårdplaner

Före implementering

3 vårdplaner dokumenterades under månaden före implementering

Ingen tillgång till utdata avseende omvårdnadsdiagnoser, då de 
dokumenterades i fritext 

Arbetspassen summerades oftast i fritext. 

9 månader efter implementering

Under en månad dokumenterades 154 vårdplaner. Utdata visade inom 
vilket område, underrubrik och oftast diagnos enligt ICNP 

Enligt fokusgruppsintervjuer dokumenterar sjuksköterskorna mindre och 
hittar lättare information i journalen



Del av utdata kirurgavd september 2018
VIPS statusområde Underrubrik ICNP diagnos Antal

Plan aktivitet, ADL Personlig ADL : 1

Plan aktivitet, ADL Personlig ADL Nedsatt egenvårdsförmåga 1

Plan aktivitet, ADL Personlig ADL Nedsatt förmåga att sköta hygien 1

Plan aktivitet, ADL Aktivitet : 4

Plan aktivitet, ADL Aktivitet Risk för inaktivitet 14

Plan aktivitet, ADL Mobilitet Nedsatt gångförmåga 1

Plan aktivitet, ADL Mobilitet Nedsatt rörlighet 1

Plan andning, cirkulation Dyspné Dyspné 1

Plan andning, cirkulation Dyspné Vilodyspné 1

Plan andning, cirkulation Andning : 3

Plan andning, cirkulation Andning Nedsatt andning 1

Plan andning, cirkulation Andning Risk för nedsatt funktion i andningssystem 4

Plan andning, cirkulation Hjärta : 1

Plan andning, cirkulation Hjärta Nedsatt hjärtfunktion 1

Plan andning, cirkulation Kroppstemperatur Feber 4

Plan andning, cirkulation Kroppstemperatur Långvarig feber 1

Plan elimination Urin, urinvägar : 14

Plan elimination Urin, urinvägar Risk för nedsatt funktion i urinvägssystem 10

Plan elimination Urin, urinvägar Försämrad urintömning 1

Plan elimination Urin, urinvägar Urinretention 1

Plan psykosocialt Oro, ångest, rädsla Ängslan, oro, ångest 1

Plan psykosocialt Oro, ångest, rädsla Rädsla för döden 1

Plan psykosocialt Motivation Hopplöshet 1

Plan psykosocialt Roller, relationer Social isolering 1

Plan smärta, sinnesintryck Smärta Smärta 11

Plan smärta, sinnesintryck Smärta Buksmärta 3

Plan smärta, sinnesintryck Smärta Akut smärta 2

Fritext – vad 
saknas i ICNP?

Används ofta – kan vi 
komplettera med 
evidensbaserade 

åtgärder?

Många har smärta –
lyckas vi smärtlindra? 

Mål och åtgärder?

Ser vilken 
omvårdnad som 

bedrivs och i 
vilken omfattning



Vad händer nu?Region Uppsala
• Studie avslutad, ICNP diagnoser inlagt i Cosmic för samtliga slutenvårdavdelningen i 

Regionen 

Sahlgrenska sjukhuset
• Studien avslutas juni. Stort intresse från andra avdelningar att lägga in diagnoserna i 

journalen. Planerar direkt läggas in på hela kirurgkliniken, SU/S
• Testar i Melior att koppla diagnoser till ICNP åtgärder
• Millenium upphandlat för VGR, satsar på att ICNP ska integreras där, samverkan 

med Skåne
• Barnavd visat intresse från början, nu gjort subset för barn, planeras inläggning av 

ICNP diagnoser på barnavd, SU/Ö HT 19



Examensarbete magister, barn

STRUKTURERAD DOKUMENTATION MED GEMENSAM 
TERMINOLOGI- ANPASSNING AV INTERNATIONAL 
CLASSIFICATION OF NURSING PRACTICE (ICNP)

Omvårdnadsdiagnoser inom barnsjukvård

Jessica Brant Johansson & Klara Nilsson, Göteborgs universitet

och Drottning Silvias barnsjukhus



Syftet
att identifiera relevanta omvårdnadsdiagnoser från International 
Classification for Nursing Practice (ICNP) för sjuksköterskor inom 
barnsjukvård.

Metod
Delphi-studie. 
Tio sjuksköterskor som arbetar inom sluten barnsjukvård i olika svenska 
städer fick gradera relevans hos omvårdnadsdiagnoser 



Omvårdnads-diagnoser Del 1 Del

2

Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 Del 8 Del 9 Del 10 Median

Kräkning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Akut smärta 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

Brännsår 2 3 2 1 3 1 3 3 1 1 2

Trycksår 3 3 4 2 1 1 3 2 1 1 2

Nedsatt njurfunktion 3 3 3 1 3 1 1 4 1 2 2,5

Malignt sår 4 3 4 1 3 1 3 2 2 4 3

Andlig frustration 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4

Tabell 2. Exempel på omvårdnadsdiagnoser och deltagarnas poängsättning

Poäng 1= Väldigt relevant, 4= Inte alls relevant

Del=Deltagare



Omvårdnads-diagnos Median Nivå av överenskommelse Beslut

Kräkning 1 Hög Termen behålls

Akut smärta 1 Hög Termen behålls

Brännsår 2 Tillräckligt hög Termen behålls

Trycksår 2 Tillräcklig hög Termen behålls

Nedsatt njurfunktion 2,5 Inte tillräcklig hög Ny omgång

Malignt sår 3 Låg Termen avvisad

Andlig frustration 4 Låg Termen avvisad

Tabell 3. Ett urval av diagnostermer och dess process baserade 

på Delphi studiens granskning och poäng



Resultat 
278 omvårdnadsdiagnoser graderades till att sparas

50 graderades att skickas ut för ny bedömning

Slutsats
krävs att barnsjuksköterskor från den enhet där ICNP ska 
implementeras får möjlighet att se över de termer som ska 
användas för att ICNP ska bli så relevant som möjligt. 



Diskussion
• Hur många och vilka diagnoser ska läggas in i elektroniskt 

system?

• Beslutstöd – koppla omvårdnadsdiagnoser till relevanta mål 
och åtgärder

• Befintliga vårdplaner: byta ut begrepp så de stämmer med 
befintliga fackspråk (ICNP, KVÅ, ICD 10, ICF – allt i SNOMED-
CT)



Tid för 
frågor!

Hur vill ni gå 
vidare?

Vad kan vi 
göra 

tillsammans?


