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Klinik

Ved genbrug af kliniske data til epidemiologiske studier, hvis resultater 
præsenteres for klinikerne med henblik på at forbedre kliniske praksis
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The most imortant practical lesson 
than can be given 
to nurses
is to teach them what to observe 

Notes on nursing: 
… words; they ought
to be distilled 
into actions 
which bring results

Klinik
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diagnostiske beslutninger
handlingsbeslutninger 
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Klinik

Hvordan træffes diagnostiske beslutninger ?  



At diagnostisere vil sige at identificerer
en genstand, et fænomen, en tilstand, en situation, et 
problem, en diagnose vha. de kendetegn, som 
karakteriserer fænomenet:

Diagnosen er en tilstand som bedømmes

gangfunktion

fx
Nedsat gangfunktion

1.Trippende gang
2.Nedsat balance
3.Nedsat krops

bevægelighed
4.Nedsat led-

bevægelighed

Nedsat gangfunktion

Risiko for nedsat gangfunktion

Bedre gangfunktion

Chance for bedre gangfunktion
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1. Navngive 2. Bestemme (arten)

Udpege                                  Skelne

3. Måle

Vurdere omfang, størrelse eller 
sværhedsgrad dvs. score 
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• Er ked af det
• Grædende
• Bange for at være alene
• Spørger til det aktuelle tab
• Spørger til fremtiden
• Har ingen spørgsmål
• Er tavs
• Ønsker ikke at tale om det 

Sorg ? 
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Diagnostisk tænkning



• Er ked af det
• Grædende
• Bange for at være alene
• Spørger til det aktuelle tab
• Spørger til fremtiden
• Har ingen spørgsmål
• Er tavs
• Ønsker ikke at tale om det 

Sorg 

Lærebogstænkning= nosologisk viden
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Diagnostisk tænkning



• Er ked af det
• Grædende
• Bange for at være alene
• Spørger til det aktuelle tab
• Spørger til fremtiden
• Har ingen spørgsmål
• Er tavs
• Ønsker ikke at tale om det 

Sorg 

To class

To classify 
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Emotioner

Belastninger

Sorg

Krise

Udskudt sorg

Undgået sorg

Kronisk sorg

Udviklingskrise

Traumatisk krise

Postraumatisk krise

Hierarkiske strukturer anvendes i informationssystemer
Men anvendes også i diagnostisk øjemed 
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*Udviklet sammen med sygeplejersker i Neurocenter Rigshospitalet
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i meget høj grad …….5        

i høj grad…….4 

i nogen grad …… 3

i ringe grad…… 2

nej…….1

Sorg
-

X
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Sorg
-
-
-
-

Målinger:

Nominalskaler         ja/nej
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Målinger:

Sorg
-

Intervalskaler         1  2  3  4  5     
!!
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-
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Målinger:

Sorg
-

Ordinalskalaer mere eller 
mindre                                  
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Hvorledes bedømmes resultatet af plejen ?  



Diagnose                            Klinisk indikatorer
Kendetegn                          Kriterier

Sorg
-
-
-
-

Sorg
-
-
-
-

Forløb 
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Nedsat søvn
- svært ved at
falde i søvn 

- vågner om
natten

-snorker

Nedsat søvn
- svært ved at
falde i søvn 

- vågner om
natten

-snorker

Diagnose                              Klinisk indikator

Problem                         Intervention                      Resultat

Forløb 
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0   O1   O2   O3   ...........................................  On 

Grad     1. Bedømmelse        Intervention       2. Bedømmelse

5 Nedsat søvn
i høj grad

4

3

Nedsat søvn 
i ringe grad  

1

tidsforløb

Bedømmelse: Nedsat søvn 

Forbedret
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•En diagnose er en sundhedstilstand, som kan bedømmes

•En diagnose er en sundhedstilstand,  som
defineres ved hjælp af kendetegn

•En diagnose er en sundhedstilstand,som kan bestemmes 
på baggrund af domænets klassifikationer af øvrige  
sundhedstilstande dvs. der kan skelnes 

•En diagnose er en sundhedstilstand, hvis 
sværhedsgrad kan måles (klinisk indikator)

Sygeplejediagnosen kort: 

x

Nedsat søvn

-svært ved at

falde i søvn 

-vågner om

natten

søvn
hvile

træthed

5.i meget høj grad

4. i høj grad

3. i nogen grad

2. i ringe grad

1.ingen grad

nedsat
søvn
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• Diagnosen skal være valid
- defineret med valide kendetegn
(diagnosen som instrument) 

• Diagnosen skal være præcis
- kunne skelnes fra andre diagnoser
(differentialdiagnoser)

• Diagnosen skal være pålidelig
- høj grad af enighed blandt observatører

• Diagnosen skal være relevant
og være handlingsforeskrivende 

Nedsat søvn

-svært ved at 

falde i søvn 

-vågner om natten

- søvnig i dagtimer
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Klinik

Hvordan træffes beslutninger om sygeplejefaglig indsats ?  
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Giver mundtlig udtryk for at have ondt
Fortæller om smertens  
lokalisation, hyppighed, varighed
og sværhedsgrad  

Giver mundtlig udtryk for at være 
ængstelig

Ansigtsudtryk: virker forpint 

Rastløs

Virker urolig, angst

Indtager beskyttende kropsstilling 

Muskelspænding     

Ændret (høj) respirationsfrekvens                                                              
Ændret (høj)  puls                                                                                      
Ændret (højt) blodtryk  
Ændret pupilstørrelse

Svedig 

Appetitløs

Fremme (patientens) smertekontrol
Undervise om VAS scoring
Informere om postoperative smerter

Give mulighed for at udtrykke  
angst, hjælpeløshed og andre følelser 

Lejre og aflaste  

Fremme hvile og søvn

Massage mhp. afslapning 

Berøring mhp. afslapning

Berolige ved at være tilstede

Administrere medicin

Patientkontrolleret medicinering: Informere,
undervise og oplære 

Bade svedig hud, skifte tøj og linned

Tilbyde drikke og lette måltider

Smerter (akutte)                                  Intervention: Smertelindring

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Aktiviteter:

- Lejre og aflaste 

-Patientkontrolleret medicinering: Informere,
undervise og oplære 

-Informere om postoperative smerter

-

-

-

Intervention: Smertelindring
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Overvåge                           
-fx monitorere bevidsthedsnivau
-
Organisere                          
- fx koordinere samtale med læge og fysioterapeut
-

Yde                                  
- fx sengebade 
-

Støtte                               
-fx berolige og skærme
-

Rehabilitere                         
- Fx træne opmærksomhed
-

Formidle 
- Fx undervise pårørende                                       

Typer af Interventioner  med aktiviteter ( fx kliniske retningslinjer)
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ICNP:
Sygeplejefænomener       Sygeplejehandlinger       Sygeplejeresultater     



ICNP:
Sygeplejefænomener       Sygeplejehandlinger       Sygeplejeresultater     

Akser Klasser

Fokus Søvn

Bedømmelse forstyrret

Hyppighed

Varighed

Topologi

Sandsynlighed Risiko for

Akser Klasser

Handlingstype Forebygge

Genstand Tryksår

Middel Lejring med …

Tid

Topologi

Sted Hæle
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ICNP: Begrebspyramider  

Sygeplejefænomener  
Sygeplejehandlinger

Sygeplejeresultater

5.i meget høj grad

4. i høj grad

3. i nogen grad

2. i ringe grad

1.ingen grad x



G

D E

H F YZ

En Referenceterminologi

Fx NANDA

Fx ZEFFP

Fx DISS bidrag

Fx OMAHA

ICNP:
Sygeplejens Fælles Begrebsramme - Fælles sprog  
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A Unifying Framework giver mulighed for at

sammenligne:

Hvilke plejeforhold tager man sig af 

Hvilke handlinger udfører man 

Hvilke handlinger synes at have bedst effekt  



Danmark
Diagnostisk tænkning: 

Åbent universitet KUA: 
Klinisk beslutningstagning og forskningsmetodologi
H. Wulf og kurser med M. Gordon(1991-2000)

Identifikation og klassifikation af kliniske data:

• Projekt: Sygeplejediagnoser og informatik (1992)
• Projekt: Sygeplejehandlinger (1993) videregivet 

til SKS (1999)
• Projekt: Klinisk resultatkvalitet (1994)

Europa
Initiering af europæisk platform – senere ACENDIO 
• Med henblik på validering af diagnoser, handlinger

mv (instrumentudvikling) Common Language

Internationalt
Udvikling af ICNPCommon Language
alfa-og betaversioner af sygeplejediagnoser,
handlinger og resultater fra 1992- 1999



Hvordan dokumenter,
så dokumentationen
støtter op om den 

kliniske beslutningsproces ?
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Fra klinik via journalføring til sygeplejestatistik hvis resultater, kan 
forbedre den kliniske sygeplejepraksis 

Journalføring                                  Evident viden
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Degree of Acute Pain 
in Each of the Three Wards V,O and R
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Kodning

Statistik

Præsentation

Dokumentation
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Rappportering af
sundhedsdata



Kodning

Statistik

Præsentation

Dokumentation

Patient journal Rappportering af 
sundhedsdata

Maximum Data Sæt minimum data sæt
Degree of Acute Pain 

in Each of the Three Wards V,O and R
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Nursing Informatics:
“Where caring
and technology meet”             
Kathryn Hannah 1988
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Telematic Applications in Nursing (Telenurseprodukter)

Nursing Informatics

Computer Science          Information Science        Nursing Science

1
2

3

4

5

ACUTE PAIN - day 11.

1.1                1.2

1.1.1   1.1.2    1.2.1  1.2.2

1 2

3      4

5     6
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Egenomsorgsproblemer dokumenteret på EMH

fødeindtag: 
7%

spisevægring
2%

gå på toilet: 
10%

uvirksom
2%

adsprede sig: 
2%

klæde sig af: 
3% klæde sig på: 

3% klæde sig: 
10%

soignere sig: 
14%

vaske sig: 
12%

bade sig: 
15%

hygiejne: 
4%

egenomsorg: 
5%

færdes frit: 
8%

holde sig fysisk aktiv: 
3%

Hygei@ en klinisk IT-arbejdsplads med journal  

Degree of Acute Pain 
in Each of the Three Wards V,O and R
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Problemløsningsprocessen
Terminologimanager udstyret
med ICNP og under hensyn til
(CEN standard)

Genbrug 
Daglig dokumentation
med struktureret og fri tekst
Automatisk kodning af kliniske data 
m.h.p. statistik og kvalitetsudvikling

Feed-back af opgørelser 
til klinisk praksis

Udviklet på integrationsplatform DHE 
som baseres på CEN standard
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Danmark
Kompetence i sundheds IT : 
• Samarbejde om etablering af IT uddannelse 
• i sundhedsinformatik Ålborg universitet (1992- )  
• Udvikling af landsdækkende database for klinisk kvalitet   

i sygeplejen med OUH (1993-1997)          

Implementering af EHR til Klinisk og Forskning
• Brugen af EHR (Hygeia) på 2 plejehjem (1998-2001)

Europa
EU´s forskningsprojekter Telenurseprojekterne :
• Projekt:  Telenursing (1992- 1995) surveys (CAN ) samt europæisk 

minimumdatasæt ( 15 lande)
• Projekt: Telenurse (1995-1997) afprøving af ICNP i EPR som 

dokumentationsmodel samt klinisk resultat (14 lande)
• Oversættelser af ICNP alfa og beta til  14 europæiske sprog
• Projekt: Telenurse ID ( - 2001) Brugen af ICNP til resultatkvalitet Klinisk 

resultatkvalitet (1994) (14 lande) på 3 hospitalsafd. på OUH og i drift på 
2 plejehjem (1999-2002)

• Afholdelse af 5 europæiske Konference om brugen af ICNP i EPR
Internationalt

Standardisering af sygeplejeterminologi 
• CEN  og ISO 

OK        Fonden
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icnp

Kan sygeplejens forskningspotentiale
i den elektroniske patientjournal frigøres?
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