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Omvårdnadsprocessen

Datainsamling

Resultat/
utvärdering  

Genomförande Planering (mål/
Ordinationer)

Omvårdnads-
diagnos

Kritiskt 
tänkande



studenten tilldelas en 
patient som studenten 
vårdar under tre timmar. 
Ytterligare en timme avsätts 
för den sammanfattande 
bedömningen.

NKSE - Praktiskt prov följer 

omvårdnadsprocessens steg



Bedömning 

Samlas in:

subjektiva data (symtom) - Samtal 

objektiva data (tecken, signs) 

Värderas:

vad är av intresse för att kunna bedriva omvårdnaden? 

Dokumenteras:

omvårdnadsanamnes, omvårdnadsstatus

Steg 1, datainsamling



Steg 1, datainsamling, NKSE

• Förberedelsefas:



• Förberedelsefas:

Steg 1, datainsamling



Steg 1, datainsamling

Förberedelsefas:



Hur bedömer vi?

2: Inhämtar kunskap från patient

• använder bedömningsinstrument och mätskalor

Kräver vi att studenten använder mätinstrument för att bedöma t ex risk 

vid fall, trycksår malnutrition där det är relevant?

3: Dokumenterar status

beaktar påverkande faktorer – krav och resurser ex. motivation

bedömer förmåga till delaktighet

Arbetar studenten personcentrerat, dvs i partnerskap utifrån patientens 

resurser och förmåga till delaktighet? Ex behov av kunskap?



Diagnostiskt resonemang/kritiskt tänkande

Omvårdnadsdiagnosen identifierar patientens behov, 

problem, risker och resurser, samt dessas orsaker (och 

konsekvenser för dagligt liv)

P(R)ES –Modellen 

Första ledet: P-problem (R-risk, resurs) relaterat till  

Andra ledet: E- Etiologi (orsak) (leder till

Tredje ledet: S- Symtom och tecken (konsekvenser) )

Steg 2 – omvårdnadsdiagnos



Steg 3 - Planering

VIPS omvårdnadsmål

Förväntat resultat av omvårdnadsåtgärder som sätts in 

utifrån fastställd omvårdnadsdiagnos 

Målet skall uttrycka patientens förväntade hälsostatus

Konkret målformulering- SMART-kriterierna

S – Specifikt, klart ange vad som skall uppnås

M- Mätbart

A- Accepterat, uppfattas som relevant för patient

R- Realistiskt, skall vara möjligt att uppnå

T- Tidsbestämt, tidpunkt



VIPS omvårdnadsåtgärder

Planera och formulera omvårdnadsåtgärder för att nå 
formulerade mål

-”oberoende” (ordinerade av sjuksköterska)

-”beroende” (ordinerade av annan profession)

Specificera: vad, hur, när, var, av vem

Glöm ej patient och närståendes medverkan!

Steg 3 – Planering, forts



Steg 2, omvårdnadsdiagnos och steg 3 
planering (mål och åtgärder), NKSE



4, avstämning, planera och prioritera

presenterar planerade och prioriterade omvårdnadsområden utifrån 
patientens aktuella problem, behov, resurser och risker 

presenterar omvårdnadsdiagnos

Kräver vi att studenten ska kunna fastställa omvårdnadsdiagnoser?

Hur hanterar vi om de missat omvårdnadsområden, ex risker?

presenterar mål/delmål 

Kräver vi att studenten ska kunna formulera mål utifrån SMART 
kriterierna?

Presenterar omvårdnadsåtgärder

Presenterar studenten olika typer av åtgärder? (även ex medverkan, 
behov av kunskap osv? (Tänk VIPS åtgärdssökord)

Hur bedömer vi?



Steg 4 - Genomförande

Genomför planerade åtgärder – om patientens status 
tillåter! 

Dokumentera både planerade och utförda åtgärder



Genomförandefas

Steg 4, genomförande, NKSE 



5; genomförande av omvårdnadsåtgärder

• informerar och undervisar patienten och ev. närstående på ett 

pedagogiskt sätt

Hur bedömer vi att studenten kan utgå från patientens behov av 

kunskap?

• anpassar arbetstakten efter patientens situation och berör 

patienten med varsamhet 

Bedömer vi även hur studenten använder patientens egna 

resurser här?

Hur bedömer vi?



Steg 5 - Utvärdering

VIPS omvårdnadsresultat 

Resultatet i sig är neutralt. Först vid jämförelse med målet 

utvärderas om resultatet är gott eller dåligt

Utvärdering görs också fortlöpande för att följa upp effekt av 

åtgärder

VIPS omvårdnadsepikris

Vid vårdtillfällets slut samt vid överflyttning mellan vårdgivare 

(sammanfattning av omvårdnaden och patientens hälsostatus 

under vårdtiden)



Genomförandefas

Steg 5, utvärdering, NKSE



6, utvärdering av åtgärder:

rapporterar och dokumenterar information överskådligt och tillgängligt 

för berörd personal: 

Har studenten dokumenterat omvårdnadsplaner?

rapporterar och dokumenterar aktuella problem, behov, resurser samt 

risker 

Har studenten dokumenterat omvårdnadsdiagnoser?

rapporterar och dokumenterar mål/delmål 

Har studenten dokumenterat mål utifrån SMART kriterierna?

rapporterar och dokumenterar planerade samt genomförda åtgärder

Är åtgärderna dokumenterade i vårdplan utifrån åtgärdssökord? Vem, 

vad, hur när, varför?

Hur bedömer vi?



Åtgärder

Vetenskap

och

beprövad

erfarenhet

Hur?

Var?

När?

Hur ofta?

Vem?

Förväntat resultat

MÅLDIAGNOS

Omvårdnadsplan



ICNP – international classification
of nursing practice

Termer som beskriver omvårdnad

Ingår i WHO –familjen tillsammans med bla ICF, ICD-10

Kopplas nu mot SNOMED-CT internationellt, den grund 

som kommer att finnas i framtida svenska 

dokumentationssystem, bla Millenium 



ICNP termer finns tillgängliga på flera språk via ICNP 
hemsida: https://www.icn.ch/what-we-
do/projects/ehealth-icnptm/icnp-browser

https://www.icn.ch/what-we-do/projects/ehealth-icnptm/icnp-browser


ICNP subsets

ICNP kan struktureras i mer användbara moduler, sk

subsets

På svenska

Subset för omvårdnadsdiagnoser och mål/resultat

Subset för omvårdnadsåtgärder



Subset av ICNP diagnoser och mål/resultat
sorterade utifrån VIPS statussökord



Subset av ICNP åtgärder 
sorterade utifrån VIPS åtgärdssökord 



Ni hittar subset på SFOI (Svensk förening för 
omvårdnsinformatik) hemsida:

• https://swenurse.se/sektionerochnatverk/svenskforeningforomvar

dnadsinformatik/omvardnadsinformatik/terminologierforomvardn

adinklicnp/icnp/icnptermerpasvenska.4.5cadb64f175c879580f4e

88.html

Tack för mig ☺

https://swenurse.se/sektionerochnatverk/svenskforeningforomvardnadsinformatik/omvardnadsinformatik/terminologierforomvardnadinklicnp/icnp/icnptermerpasvenska.4.5cadb64f175c879580f4e88.html

