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Sammanfattning 
 

Bakgrund Nationella kvalitetsregister används idag inom vården för att kunna göra jämförel-

ser mellan kliniker och nationellt. Kvalitetsregistren kan också användas till forskning och 

förbättringsarbeten. Nationella kvalitetsregister utvecklades av den medicinska professionen 

under 1970-talet. På senare år har det utvecklats kvalitetsregister med registerdata för flera 

professioner för att få en mer komplett utvärdering av vårdkedjan. Syfte Att beskriva vilka 

omvårdnadsdata som registreras i nationella kvalitetsregister inom de största folksjukdomar-

na. Metod En kvalitativ kartläggning av omvårdnadsdata i fyra nationella kvalitetsregister 

med Hendersons fjorton omvårdnadsfaktorer inom allmän omvårdnad som utgångspunkt. 

Resultat Omvårdnadsdata fanns representerade i tre kvalitetsregister med olika omfattnings-

grad. Av Hendersons 14 omvårdnadsfaktorer fanns 11 representerade i kvalitetsregistren, men 

med olika fördelning mellan de olika kvalitetsregistren. Det mest representerade omvårdnads-

data var ADL (aktivt dagligt liv), ett begrepp som fanns representerat i flera av Hendersons 

omvårdnadsfaktorer. Slutsats Avsaknad eller låg representation av omvårdnadsdata i kvali-

tetsregister försvårar för omvårdnadsforskningen och att använda kvalitetsregisterdata i för-

bättringsarbetet inom omvårdnaden. 

 

Nyckelord: Förbättringskunskap, Henderson, omvårdnadsindikatorer, folksjukdomar, Evi-

densbaserad vård. 

 



 

 

Summary 
 

Background Health care providers today utilize national quality registries to compare clinics 

and nationally. The quality registries can also be used for research as well as in clinical im-

provement. National quality registries were mainly established by the medical profession dur-

ing the 1970’s. Lately registries have been established to include data for multiple professions 

in order to give a more complete evaluation of the health care process. Purpose Describing 

which nursing data is registered in national quality registries in the major endemic western 

diseases. Method A qualitative survey of four national quality registries based on Hender-

son’s 14 components of general nursing activities. Result Nursing data was, to a varying de-

gree, represented in three registries. Of Henderson’s 14 components, 11 were represented in 

the quality registries. The most commonly found nursing data was ADL (Activities of Daily 

Life), a term which comprises several of Henderson’s components. Conclusion Absence of, 

or poor representation of, nursing data in quality registries complicates nursing research and 

efforts to improve quality in nursing. 

 

 

Keywords: Improvement, Henderson, Nursing indicators, common diseases, evidence-based 

care. 
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Inledning 
Alla som är verksamma inom hälso- och sjukvård har enligt Batalden och Stoltz (1993) två 

uppdrag, det ena är att utföra patientnära arbete och det andra är att utveckla det system vård-

personal verkar inom. Inom omvårdnad och medicin är detta en stor utmaning på grund av 

den snabba kunskapsutvecklingen och det krävs goda vetenskapliga kunskaper för att följa 

med i utvecklingen och arbeta evidensbaserat (SSF, 2011). I Sverige pågår en nationell sats-

ning på nationella kvalitetsregister. Kvalitetsregistren ska användas till forskning och i det 

lokala förbättringsarbetet. Kvalitetsregister ska också möjliggöra jämförelser för att uppnå en 

mer jämlik vård som ska ges på lika villkor för patienterna. Kvalitetsregistren ska verka för en 

ökad delaktighet för patienten och främja för en mer individualiserad vård. En stor del av vår-

den kring patienten är omvårdnad och utförs av sjuksköterskan, men många av kvalitetsregist-

ren är skapade och utvecklade av läkare därför representeras endast delar av vårdkedjan 

(SKL, 2010). Studien vill undersöka förekomsten av omvårdnadsdata i några stora nationella 

kvalitetsregister för att se om omvårdnadsdata finns tillgänglig för forskning och förbättrings-

arbete. 
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Bakgrund 

Folksjukdomar 
De tre största folksjukdomarna i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes. Till 

hjärt- kärlsjukdomar hör sjukdomar som slaganfall, hjärtinfarkt och kärlkramp, dessa orsakas 

oftast av arterioskleros det vill säga förkalkningar i blodkärlen. Cancer är den näst vanligaste 

dödsorsaken för både kvinnor och män. Cancer är ett samlat ord för många tumörsjukdomar. 

Cancer orsakas av störningar i cellens tillväxtreglering.  Bröstcancer är den vanligaste cancer-

formen hos kvinnor, av alla cancerfall hos kvinnor utgör bröstcancer 30 procent. 35 procent 

av cancerfallen hos män utgör prostatacancer, som är den vanligaste cancerformen hos män.  

Diabetes delas upp i två grupper. Typ 1-diabetes som ofta debuterar akut och drabbar fram-

förallt unga personer. Typ 2-diabetes utvecklas långsamt och drabbar mest äldre personer. 

Typ 2-diabetes är den vanligaste typen av diabetes, cirka 85-90 procent av alla diabetiker har 

denna typ. Typ 1-diabetes ökar bland barn och ungdomar (t.o.m. 14 år) men ser ut att minska 

bland yngre vuxna (15-34 år). Det är ett ökat energiintag och vällevnad i barndomen som är 

orsaken till att diabetes typ 2 ökar (Folkhälsomyndigheten, 2012). Många patienter lever idag 

längre med folksjukdomar och medellivslängden ökar då behandlingar av folksjukdomar bli-

vit bättre. Detta ställer allt högre krav på hälso- och sjukvården och viktiga åtgärder behövs 

för att sjuksköterskor ska bli förtrogen med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Den 

här kunskapen bör förstärkas genom utbildning och förbättringsarbete (Statens folkhälsoinsti-

tut 2005). 

Förbättringskunskap 
En av sjuksköterskans kärnkompetenser är förbättringskunskap och där ingår begreppen kva-

litet och förbättring. Förbättringsarbete ska pågå kontinuerligt för att skapa förändringar som 

ska leda till bättre resultat för patienten, inom systemet och inom den professionella utveckl-

ingen (Leksell & Lepp, 2013).  

Det är lagstadgat att ”Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt 

och fortlöpande utvecklas och säkras” (SFS 1982:763). Alla medarbetare ska vara delaktiga 

och engagerade i förbättringsarbetet. Förbättringsarbetets inriktning ska vara faktabaserat för 

att driva utvecklingen framåt. Mätningar av vad som görs spelar en avgörande roll för hur 

verksamheten verkligen arbetar (Leksell et al., 2013). Inom förbättringsarbete använder man 

sig av olika mätmetoder. En metod som ofta används inom sjukvårdens förbättringsarbete är 

PDSA-hjulet (plan – do – study – act) (Davidoff & Batalden, 2005). 

Förbättringsarbetet kan bestå av en eller flera processer som behöver ses över. Viktigt är att 

tydligt definiera vad som behöver förbättras och mätas för att utveckla en plan för genomfö-

randet (Conner, 2014). För att ett förbättringsarbete ska få bra genomslagskraft krävs ett en-

gagerat ledarskap och en inställning om att omvårdnadsarbetet har två dimensioner: att utföra 

arbete och att vara med och utveckla den verksamhet man arbetar inom (Davidoff et al., 

2007).  

Evidensbaserad vård 
Evidensbaserad hälso- och sjukvård definieras både som ett förhållningssätt och en process. 

När det definieras som ett förhållningssätt är sammanhanget att vilja tillämpa bästa tillgäng-

liga vetenskapliga bevis som beslutsunderlag för vården. När det definieras som en process 
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handlar det om att på ett strukturerat sätt ställa samman, granska, värdera, tolka och använda 

sig av befintliga forskningsresultat (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

Det finns klara forskningsresultat att både patient och sjukvården har stora fördelar av att ar-

beta med evidensbaserad vård. Personal som har vetskap om forskningsresultat och använder 

det i omvårdnadsarbetet visar upp ett bättre behandlingsresultat. En ledares positiva attityder 

och beteende till evidensbaserad vård har också påverkan av omvårdnadsresultatet (Specht, 

2013). Avsikten med evidensbaserad omvårdnad är att ge en så god och effektiv omvårdnad 

som möjligt genom vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Detta med hjälp av till 

exempel våra nationella vårdprogram, standardiserade vårdplaner, kliniska riktlinjer och nat-

ionella kvalitetsregister (Leksell et al., 2013; Specht, 2013). 

Kvalitetsregister 
Det första svenska kvalitetsregistret startades 1975 i Lund. Man började då registrera knäplas-

tiker. 1979 startade ett höftplastikregister i Göteborg. Att byta ut skadade knä och höftleder 

med proteser var en ny företeelse i början av 1970-talet och problemen var många. Nu har 

dessa register gjort Sverige världsledande inom knä- och höftproteskirurgi då man kunde dis-

kutera och dra slutsatser för att utesluta dåliga metoder och material. Det dröjde ytterligare 30 

år innan resultatet publicerades öppet (Nationella kvalitetsregister, 2013). 

I patientdatalagen 7 kap 1§ (SFS 2008:355) finns en definition av vad ett kvalitetsregister är: 

Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling av personupp-

gifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla 

och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregister ska möjliggöra jämförelse inom hälso- 

och sjukvården på nationell eller regional nivå. 

Kvalitetsregister ska fungera som viktiga verktyg för verksamheternas förbättringsarbeten. 

Genom att analysera och sammanställa data från kvalitetsregister kan man följa resultat över 

tid och identifiera kliniska förbättringsåtgärder. Man kan även analysera vilka behandlingar 

och åtgärder som ger goda respektive dåliga resultat för olika patientgrupper (Andersson, 

2012).  

Implementering av nationella kvalitetsregister inom svensk hälso- och sjukvård har för sjuk-

sköterskor genererat i ett bättre omhändertagande av patienter, skapat ett bättre fungerande 

sjukvårdssystem och en större professionell utveckling (Rosengren, Höglund & Hedberg, 

2012). Arbete med kvalitetsregister bidrar till positiva förändringar vad gäller arbetssätt och 

behandlingsmetoder för att uppnå bra resultat. Kvalitetsregister är också bra för jämförelser av 

resultat mellan vårdenheter och andra sjukhus (Rosengren et al., 2012; Registercentrum 

Västra Götaland, u.å). 

Grundläggande behov 
Virginia Henderson var en av de första sjuksköterskor som försökte beskriva ansvarsområden 

inom omvårdnad. Hendersons behovsteori publicerades första gången på mitten av 50- talet 

och hennes bok om grundläggande omvårdnad har varit en ledande lärobok under många år 

och översatts på flera olika språk (Kirkevold, 2000). Teorin har sin utgångspunkt i de grund-

läggande behoven som anses vara av betydelse för att normala funktioner, hälsa och välbefin-

nande ska kunna uppnås och bevaras. Målet med behovsteorier är att tillgodose patienternas 

grundläggande behov och att vårda alla vårdtagare oavsett medicinsk diagnos eller behand-

ling. Sjuksköterskan ska förstå patientens behov och utveckla en relation och lära känna pati-

enten väl. Virginia Henderson har en egen definition över sjuksköterskans speciella uppgift.  

”Att hjälpa individen, sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller 

tillfrisknande (eller en fridfull död); åtgärder individen själv skulle utföra om han hade haft 
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erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Det är också hennes uppgift att hjälpa individen att så 

snart som möjligt återvinna sitt oberoende”(Henderson, 1991, s. 10).  

Enligt Henderson tar sjuksköterskan eget initiativ och ansvar inom omvårdnaden och hjälper 

patienten att följa läkarens behandlingsordinationer. Sjuksköterskan är en medlem i den medi-

cinska gruppen som hjälper sina kolleger likaväl som de hjälper henne att planera och utföra 

vården. Det kan vara förebyggande vård, kurativ vård eller vård vid livets slut. Ingen inom 

den medicinska gruppen ska ägna sig åt icke- medicinska sysslor och patienten ska vara 

centralfiguren och det är för han/hon man arbetar för. Det är viktigt för den medicinska grup-

pen att patienten acceptera, förstår och deltar i vårdprogrammet för att skapa ett tillfrisknande.  

Teorin behandlar omvårdnadens grundprinciper. Alla människor har grundläggande behov 

och var och en har sin egen upplevelse av sina behov, dessa behov växlar under livets gång. 

Alla människor har gemensamma behov, men det är viktigt att behoven tillfredsställs på olika 

sätt då patienten tolkar sina behov på sitt eget sätt. Om omvårdnaden ska uppnå god hälsa, 

tillfrisknande eller en fridfull död måste dessa unika behov tillgodoses på bästa sätt.  

Sjuksköterskan har en viktig uppgift att medverka till att de mänskliga behoven uppnås. Hen-

derson identifierar fjorton faktorer som ingår i allmän omvårdnad (Se bilaga 1), (Henderson, 

1991).  

 

Problematisering 
Inom vården sker det hela tiden förändringar och förbättringar. Förbättringsarbete ska ske 

kontinuerligt för att skapa en bättre vård för patienten. Nationella kvalitetsregister är ett verk-

tyg för förbättringsarbete inom verksamheter för att mäta sitt resultat. Det saknas i stor ut-

sträckning forskning- och utvecklingsmöjligheter inom omvårdnaden i de ofta historiskt sätt 

medicinskt inriktade kvalitetsregistren. Detta medför svårigheter för sjuksköterskor att mäta 

vad man gör, hur man gör det och vilka resultat det ger för att skapa en evidensbaserad, trygg 

och säker vård. 
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Syfte 
Syftet var att beskriva vilka omvårdnadsdata som registreras i nationella kvalitetsregister 

inom de största folksjukdomarna.    
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Metod 

Design 
En kvalitativ ansats valdes utifrån studiens syfte. Kvalitativ design använder sig av observat-

ioner och ett beskrivande innehåll för att få svar på forskarens frågor (Henricson, 2012). Den 

kvalitativa metoden kan appliceras på många olika typer av datainformation och tolkningen 

av texter kan variera i djuphet (Graneheim & Lundman, 2004). De omvårdnadsdata som iden-

tifierades plockades ut direkt ur registerformulären i de nationella kvalitetsregistren utan nå-

gon djupare analys, detta innebär ett manifest innehåll (Friberg, 2012, Henricson, 2012). 

Denna studie är en kartläggning/innehållsanalys med syfte att beskriva och analysera omvård-

nadsdata i fyra nationella kvalitetsregister. Studien har en deduktiv ansats och utgår ifrån 

Hendersons omvårdnadsteori (Henricson, 2012).  

 

Urval och datainsamling 
För att få fram de nationella kvalitetsregistren som svarade mot de tre största folksjukdomarna 

gjordes sökningar på webbsidan www.kvalitetsregister.se, där 105 kvalitetsregister inom om-

sorg och hälso- sjukvården finns samlade. Därefter gjordes en fritextsökning under rubriken 

”Hitta register”. Första sökningen gjordes på Hjärt- kärlsjukdomar som gav 1 träff. Registret 

som motsvarade sökningen var SWEDEHEART – Nationellt register för hjärtintensivvård, 

kranskärlsröntgen, PCI, hjärtkirurgi och sekundärprevention. Andra fritextsökningen gjordes 

på sökordet diabetes som gav 2 träffar: Nationella Diabetesregistret – NDR och NDR-

barn/SWEDIABKIDS och Register för systembehandling - PsoReg. PsoReg är ett register för 

psoriasis, detta exkluderas eftersom det inte svarar mot syftet. Nästa fritextsökning gjordes på 

ordet cancer. Sökningen gav 22 träffar på kvalitetsregister med olika cancerdiagnoser. Då det 

inte finns ett samlat register för cancersjukdomar gjordes ett urval där de två mest före-

kommande cancerdiagnoserna inkluderades. Prostatacancer är den vanligaste cancer- 

diagnosen hos män, därför inkluderades Nationella prostatacancerregistret - NPCR och Nat-

ionella bröstcancerregistret för att bröstcancer är den mest förekommande cancerdiagnosen 

hos kvinnor (Folkhälsomyndigeten, 2012).  

Kvalitetsregistrens registreringsformulär togs fram genom respektive kvalitetsregisters webb-

sida som fanns länkade via kvalitetsregister.se. De inkluderade kvalitetsregistren var av olika 

omfattning och formulären som granskades innehöll registeranmälan och uppföljning hos 

SWEDEHEART, bröstcancerregistret och prostatacancerregistret. Diabetesregistret innehöll 

endast registeranmälan.  

Dataanalys 
Materialet i kvalitetsregistrens registrerings- och uppföljningsformulär lästes flera gånger och 

analyserades ingående för att ge en uppfattning om deras innehåll. För att stärka tillförlitlig-

heten läste författarna enskilt igenom registren flera gånger och relaterade innehållet till Hen-

dersons omvårdnadsfaktorer punkt för punkt. Kvalitetsregistrens registreringsformulär är ut-

formade med fasta styrda svarsalternativ att kryssa i eller att ringa in och det finns inget ut-

rymme för fri text. SWEDEHEART är det enda register som inkluderar ett skattningsformulär 

för patienten, även det med fasta styrda svarsalternativ och inget utrymme för fri text. Utifrån 

Hendersons grundläggande punkter om allmän omvårdnad (se bilaga 1) granskades respektive 

kvalitetsregisters registerformulär. Resultatet av kartläggningen av omvårdnadsdata represen-

http://www.kvalitetsregister.se/
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terade i kvalitetsregistren sorterades in under Hendersons respektive omvårdnadsfaktorer (ta-

bell 1).  

Etiska överväganden 
Det finns fyra grundläggande principer som ska tillämpas vid forskning; respekt för personer, 

godhetsprincipen, rättviseprincipen och principen att inte skada. Undersökaren måste alltid 

reflektera etiskt över den forskning som ämnas göras. Forskning som påverkar personer fy-

siskt eller psykiskt eller använder personuppgifter ska etikprövas (Vetenskapsrådet, 2011). 

Denna studie berör inte personer eller personuppgifter därmed finns inget etiskt hinder. Do-

kumenten är offentliga och finns att hämta på kvalitetsregister.se och något etiskt godkän-

nande behövs inte. Vid forskning i kvalitetsregister med registrerade personuppgifter krävs 

etiskt tillstånd från regionala etikprövningsnämden (Nationella kvalitetsregister, 2013). 

 

Resultat   
I de fyra granskade nationella kvalitetsregistren för de tre största folksjukdomarna fanns om-

vårdnadsdata utifrån Hendersons omvårdnadsfaktorer representerat i tre register. Omvård-

nadsdata i dessa kvalitetsregister fanns representerade i olika omfattning. ADL (aktivt dagligt 

liv), hygien och sysselsättning var omvårdnadsdata som kunde placeras in under flera utav 

Hendersons omvårdnadsfaktorer. Vissa omvårdnadsdata var representerade under flera om-

vårdnadsfaktorer. En majoritet av omvårdnadsdata fanns i hjärt-kärlregistret. I diabetesregist-

ret och prostatacancerregistret fanns färre omvårdnadsdata representerade. I bröstcancerregist-

ret fanns det inga omvårdnadsdata representerade. Resultatet av identifierade omvårdnadsdata 

i utvalda kvalitetsregister presenteras i rubriker utifrån Hendersons omvårdnadsfaktorer. En 

sammanställning av resultatet, se tabell 1.  

 

 

Tabell 1. Resultat av identifierade omvårdnadsdata i fyra kvalitetsregister utifrån Hendersons omvård-

nadsfaktorer. 

Hendersons omvårdnadsfak-

torer 

Kvalitetsre-

gister för 

hjärt-kärl 

sjukdomar 

Kvalitetsre-

gister för 

diabetes 

Kvalitetsre-

gister för  

bröstcancer 

Kvalitetsre-

gister för  

prostatacan-

cer 

1. Att hjälpa patienten att 

andas 

Andnöd    

2. Att hjälpa patienten att äta 

och dricka 

ADL    

3. Att hjälpa patienten elimi-

nera kroppens avfallsproduk-

ter 

ADL    

4. Att hjälpa patienten att 

upprätthålla en lämplig 

kroppsställning när han går, 

ligger, sitter och står samt att 

växla ställning.  

Gångförmåga 

ADL 

Fysisk aktivi-

tet 

  

5: Att hjälpa patienten till 

vila och sömn. 

    

6. Att hjälpa patienten att 

välja lämpliga kläder, samt 

ADL 

Hygien 
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med av- och påklädning. 

7. Att hjälpa patienten upp-

rätthålla normal kroppstem-

peratur. 

    

8. Att hjälpa patienten att 

hålla sin kropp ren och väl-

vårdad och att skydda huden. 

ADL 

Hygien 

   

9. Att hjälpa patienten att 

både undvika faror i omgiv-

ningen och undgå att skada 

andra. 

 Synnedsätt-

ning 

  

10. Att hjälpa patienten att få 

kontakt med andra människor 

och att uttrycka sina behov 

och känslor. 

Oro/nedstäm

d- 

het 

  Kontaktsjuk-

sköterska 

11. Att hjälpa patienten att 

utöva sin religion och handla 

så som han själv anser vara 

rätt. 

    

12. Att hjälpa patienten till 

meningsfull sysselsättning. 

Sysselsätt-

ningsgrad 

   

13. Att hjälpa patienten med 

förströelse och fritidsaktivite-

ter. 

ADL 

Sysselsätt-

ningsgrad 

Fysisk aktivi-

tet 

  

14. Att hjälpa patienten att 

lära, upptäcka och tillfreds-

ställa sin nyfikenhet på ett 

sådant sätt att det främjar 

normal utveckling och hälsa. 

Rökning 

Snusning 

Avvänjning 

Utbildning 

– kost 

– fysisk akti-

vitet 

– hjärtskola 

– stresshante-

rings 

program 

Fysisk aktivi-

tet 

Rökvanor 

 

  

 

 

Resultatet kommer här nedan att presenteras under rubriker fysiska, psykiska och sociala fak-

torer. Dessa rubriker valdes då definitionen på hälsa är enligt Världshälsoorganisationen 

(WHO) definierat som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefin-

nande” (WHO, 1948). 

 

Fysiska faktorer 
Andnöd fanns representerat och utvärderades på en fem-gradig skala där lägsta valet represen-

terade ingen andnöd och det högsta valet graderas som högsta graden av andnöd. Ett ADL 

formulär som fanns i ett utav kvalitetsregistren kunde delas upp i rörlighet, hygien, nutrition 

och aktiviteter. Patienter fick bedöma sitt hälsotillstånd i en tre-gradig skala, där alternativen 
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börjar med att man behöver ingen hjälp som sedan följs med alternativet behöver delvis hjälp 

och det slutliga alternativet är behöver all hjälp. Ett omvårdnadsdata som förekom var fysisk 

aktivitet där man fick ange hur regelbundet man motionerade på en fem-gradig skala. Skalan 

var graderad från aldrig till dagligen. Kriterierna var minst 30 minuters motion oavsett aktivi-

tetsform. Patienten skulle ange om den hade synnedsättning eller inte eller om det var okänt.  

 

Psykiska faktorer 
Oro/nedstämdhet fanns med i ett formulär som en 3-gradig självskattningskala. För att be-

döma sitt hälsotillstånd fick patienten ange vilket som stämmer in, att man inte är orolig eller 

nedstämd, eller att man är orolig eller nedstämd i viss utsträckning och till sist att man är i 

högsta grad orolig eller nedstämd.  

 

Sociala faktorer 
Under sociala faktorer fanns sysselsättning som omvårdnadsdata här fick patienten ange om 

den arbetade, var sjukskriven, arbetslös, pensionär eller studerade/övrigt. Deltagande i olika 

utbildningar/program gällande hjärtskola, träning, stressbehandling och matvanor även hjälp 

med att sluta röka/snusa fick också anges av patienten i svarsalternativ ja eller nej och hur 

lång tid de deltagit i utbildningen.   

Faktorer som inte representeras under Hendersons omvårdnads-

faktorer 
Smärta fanns med i nationella kvalitetsregistret för hjärt-kärl sjukdomar. Detta begrepp kunde 

inte placeras in under Hendersons 14 omvårdnadsfaktorer. Begreppet smärta presenteras i en 

självskattningsskala då man får svara på om man har ingen, måttlig eller svår smärta eller 

besvär. Till hjälp för att avgöra hur bra eller dåligt ett hälsotillstånd är används en skala som 

liknar en termometer, då 100 markeras som bästa tänkbara hälsotillstånd och 0 är sämsta 

tänkbara hälsotillstånd.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Vid kartläggning och identifiering av omvårdnadsdata i fyra kvalitetsregister har en kvalitativ 

metod med ett deduktivt förhållningssätt utifrån Hendersons teori om de grundläggande beho-

ven använts. Den deduktiva ansatsen har påverkat resultatet genom att Hendersons teori om 

de fjorton grundläggande behoven var utgångspunkten i arbetet. Författarnas förförståelse och 

reflexiva förhållningsätt har identifierat fler omvårdnadsdata än vad som kunnat kategoriseras 

in under Hendersons grundläggande 14 omvårdnadsfaktorer. En viss förförståelse och ett re-

flexivt förhållningssätt stärker trovärdigheten (Henricson, 2012). En faktor som har kunnat 

påverka resultatet är Hendersons något till åren komna omvårdnadsteori. Hendersons teori om 

de fjorton grundläggande behoven har genererat ett visst resultat men har inte behandlat alla 

omvårdnadsdata som analyserades fram ur de nationella kvalitetsregistren. 

Författarna har enskilt läst och granskat kvalitetsregistren och identifierat omvårdnadsdata 

enligt Hendersons fjorton omvårdnadsfaktorer. Vid några tillfällen fanns utrymme för tolk-

ning i vilken omvårdnadsfaktor omvårdnadsdata skulle placeras in under. Författarna diskute-

rade sig fram till en gemensam lösning (Lundman et al., 2012). 
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Inom hälso- sjukvården och inom omsorgen finns det många nationella kvalitetsregister. För 

att utföra en kartläggning under denna tidsram togs kvalitetsregistren ut från de tre största 

folksjukdomarna. Hjärt- kärlregistret har ett samlingsregister som heter SWEDEHEART som 

innehåller fem stycken kvalitetsregister. Detta är ett omfattande och stort kvalitetsregister 

jämfört med diabetesregistret. Eftersom utvalda kvalitetsregister är av varierande upplägg kan 

det påverka kartläggningen av omvårdnadsdata i kvalitetsregister. En del av kvalitetsregistren 

innehåller dokument för uppföljning, vilket ökar mängden av datainformation. Vid kartlägg-

ningen framkom att vissa omvårdnadsdata passade in under flera av Hendersons omvårdnads-

faktorer. Detta innebar att i vissa omvårdnadsfaktorer fanns fler omvårdnadsdata represente-

rade. Hade författarna valt att omvårdnadsdata endast kunde klassificeras under en faktor hade 

resultatet sett annorlunda ut, då hade färre av Hendersons omvårdnadsfaktorer varit represen-

terade. ADL är ett stort begrepp som rymmer många omvårdnadsindikatorer inom ett och 

samma begrepp. Färre omvårdnadsfaktorer hade blivit representerade om ADL endast katego-

riserats in under 1 av Hendersons 14 omvårdnadsfaktorer. Kvalitetsregistren hade huvudsakli-

gen ett medicinskt syfte eftersom de oftast utvecklas och drivs av den medicinska profession-

en. De fyra kvalitetsregistren som granskades hade inget utrymme för svar av beskrivande 

karaktär, utan oftast fasta svarsalternativ. Kartläggningen är av beskrivande art och ingen dju-

pare analys har gjorts på grund av syftet och den tidsram som fanns för arbetet.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet var att beskriva vilka omvårdnadsdata som förekom i nationella kvalitetsregister inom 

de tre största folksjukdomarna utifrån Hendersons 14 omvårdnadsfaktorer inom allmän om-

vårdnad. Omvårdnadsdata som identifierades i kvalitetsregistren presenterades ur ett medi-

cinskt perspektiv och syfte, vilket gör att det kan sakna värde för omvårdnadens betydelse i 

kvalitetsregistren. I denna studie framkom att det fanns få omvårdnadsdata utifrån Hendersons 

omvårdnadsfaktorer i de granskade kvalitetsregistren, vilket är ett intressant resultat. För att 

kunna avspegla hela patientens vård är det viktigt med variabler från flera discipliner (An-

dersson, 2012). Forskning visar att ökad förekomst av omvårdnadsvariabler i kvalitetsregister 

skapar ett ökat värde av att använda kvalitetsregistret som återkopplingssystem och för ökad 

förståelse av att använda kvalitetsregister som verktyg för ökad kvalitet (Lindblom, Bäck-

Pettersson & Berggren, 2012).  

Syftet för Henderson var att beskriva den vård som alla patienter behöver oavsett medicinsk 

bedömning och behandling och att de grundläggande behoven är densamma oavsett om pati-

enten är fysisk eller psykisk sjuk. Hög kompetens, kunskap och gott omdöme krävs för att 

bedöma patientens individuella behov. För att uppnå en bättre hälsa och kunna tillgodose 

människans grundläggande behov, vilket är målet för sjuksköterskans arbete, behövs kunskap 

(Henderson, 1991).  

Hendersons fjorton grundläggande behov skulle kunna vara en hjälp för att utveckla generiska 

omvårdnadsdata som kan användas i nationella kvalitetsregister för att få fram hela patientens 

behov. På så sätt skulle fler perspektiv på patientens vård och behandling än det medicinska 

synliggöras, utvärderas och följas upp. En svaghet i kartläggningen är att all omvårdnadsdata 

som funnits i de granskade kvalitetsregistren inte representerats i resultatet. Smärta fanns med 

i ett kvalitetsregister men kunde inte kategoriseras in under Hendersons grundläggande behov, 

vilket är en svaghet i hennes teoretiska modell. Smärta är inget grundläggande behov men att 

vara smärtfri kan eftersträvas i all omvårdnad av patienten. 

Svensk sjuksköterskeförening har avslutat ett projekt om kvalitetsvariabler inom omvårdnad 

och utarbetat förslag på omvårdnadsvariabler att använda och följa i kvalitetsregister. 

Dessa omvårdnadsvariabler är generiska och ska kunna användas av flera register. Svensk 

sjuksköterskeförening har kommit fram till följande variabler som är gemensamma för många 
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register: Vårdplan/omsorgsplan, nutrition, smärta, sömnproblem, fall, trycksår, munhälsa, 

personliga aktiviteter i dagligt liv, stöd till närstående och patientundervisning. Dessa om-

vårdnadsvariabler skulle på ett mer modernt sätt kunna involvera fler omvårdnadsdata så som 

smärta och vårdplaner (Andersson, 2012). Svensk sjuksköterskeförenings generiska omvård-

nadsvariabler har mycket gemensamt med Hendersons behovsteori, och båda beskriver det 

mycket viktigt med undervisning för både patient och anhöriga för att bevara hälsa. En annan 

viktig komponent är att upprätta vårdplaner för att kunna följa och utvärdera omvårdnadens 

mål (Andersson, 2012., Henderson, 1991). Sjuksköterskan ska i sin profession införliva icke 

farmakologisk smärtbehandling som kan hjälpa patienter till lindring och återhämtning (Géli-

nas, Arbour, Michaud, Robar & Côté 2013). Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnadspro-

cessen och sjuksköterskans kunskap och handlande är därmed en förutsättning för god smärt-

behandling och omvårdnadsåtgärder (Sandh & Boström, 2012). Nationella kvalitetsregister 

och uppgifter från patienter ger en ökad möjlighet att hitta potentiella områden till förbätt-

ringsarbete inom omvårdnaden (Hanberger, Ludvigsson & Nordfeldt, 2006). I denna studie 

framkom att det fanns få representerade omvårdnadsdata i de granskade kvalitetsregistren. 

Dessutom var identifierade omvårdnadsdata ojämnt fördelade mellan kvalitetsregistren.  

Problemet för omvårdnadsprofessionen är att om omvårdnadsdata inte finns representerade i 

större utsträckning i de nationella kvalitetsregistren försvårar det förbättrings- och kvalitetsar-

betet som är till nytta för patienternas omvårdnad. Dessutom blir det svårt att använda kvali-

tetsregister till omvårdnadsforskning. Det kan också leda till mindre möjligheter att jämföra 

vårdens och omvårdnadens kvalitet (Andersson, 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Som grund för forskning och förbättringsarbeten används nationella kvalitetsregister. För att 

få bra resultat och en rättvis tolkning måste registerdata vara representerat från olika profess-

ioner (Hallgren Elfgren, Grodzinsky & Törnvall, 2013). För att arbeta mot ett gemensamt mål 

måste sjuksköterskor och läkare samarbeta och få ta del av varandras unika kunskaper (Sandh 

et al., 2012). Vid förbättringsarbeten är det viktigt att mäta och kvalitetsregister är ett bra 

verktyg för mätningar och ett mått på vad man gör (Hallgren et al., 2013).  

För sjuksköterskor som arbetar med förbättringsarbeten är kvalitetsregister ett bra redskap för 

feedback inom omvårdnaden. Ett kvalitetsregister med omvårdnadsdata kommer att öka moti-

vationen och värdet för sjuksköterskan att använda registerdata för ökad kvalitet i omvård-

nadsarbetet (Lindblom et al., 2012).  Detaljer och variation behövs för att kvalitetsregistren 

ska kunna användas i systematiskt förbättringsarbete (Santos & Eriksson, 2014). 

Kvalitetsregistren har historiskt sätt utvecklats av läkare och använts för forskningsändamål. 

Avsaknad av eller ett fåtal omvårdnadsdata skapar mindre variation i kvalitetsregistren. Den 

här studien ger möjlighet för omvårdnadsprofessionen att öka medvetenheten och öka intres-

set för att utveckla de nationella kvalitetsregistren. Detta gör så att omvårdnadsarbetet kan 

vidareutvecklas och ge större förutsättningar att spegla hela människans vårdbehov.  

Evidensbaserad vård och förbättringskunskap är två områden inom sjuksköterskans kärnkom-

petenser (Leksell et al., 2013). Dessa områden har liknande mål men angriper ett problem på 

olika sätt. Evidensbaserad vård angriper problemet utifrån att ”göra rätt sak” utifrån bästa 

tillgängliga bevis. Förbättringskunskapen fokuserar på att ”göra saker rätt” det vill säga nog-

grant, effektivt och tillförlitligt. Evidensbaserad vård och förbättringskunskap är komplemen-

tära och i kombination visar de oss hur man ”gör rätt saker rätt” (Glasziou, Ogrinc & Good-

man, 2011). Tillgång av omvårdnadsforskning genom kvalitetsregister skapar evidensbaserad 

kunskap. Detta gör det möjligt att förbättra omvårdnaden och delta fullt ut i produktionen 

(Nolan, 2005). I vårt samhälle blir vi allt äldre och lever med våra folksjukdomar i en allt 

längre tid, därför kommer det finnas utrymme och utmaningar för omvårdnadsforskning och 

utveckling av omvårdnadsdata i kvalitetsregister och därmed förutsättningar för sjuksköters-

kan att bidra till ökad hälsa och välbefinnande (Hallberg, 2006). 
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Kliniska implikationer 
Utvecklandet av omvårdnadsvariabler i kvalitetsregister måste fortgå för att få en ökad 

personcentrerad, evidensbaserad och patientsäker hälso- och sjukvård (Andersson, 2012).  

Svenska sjuksköterskestudenter har en positiv attityd till forskning och förbättringsarbete 

inom omvårdnad. Sjuksköterskestudenter med intresse för specifika omvårdnadsområden har 

ett ökat intresse för frekvent användning av forskning i deras framtida yrke. Det är viktigt att 

fortsätta att uppmuntra blivande sjuksköterskors intresse till förbättringsarbete och forskning 

inom omvårdnaden (Björkström, Johansson, Hamrin & Athlin, 2003).  Författarna menar att 

med en ökad prevalens av omvårdnadsdata i kvalitetsregister kommer omvårdnadsforskning 

underlättas och utvecklas. Detta kommer få ökad betydelse för omvårdnad som disciplin och 

för sjuksköterskors och studenters arbete.  

PROM (Patient Reported Outcome Measures) är ett verktyg för att mäta hur patienten upple-

ver sin hälsa och sjukdom efter behandling (Andersson, 2012; Leksell et al., 2013; Promcen-

ter, 2014). I det nationella kvalitetsregistret för hjärt-kärl registret som granskats i denna kart-

läggning finns ett frågeformulär där patienten har möjlighet att beskriva sitt hälsotillstånd 

genom att skatta sig mellan bästa tänkbara tillstånd och till sämsta tänkbara tillstånd. Fråge-

formuläret tar upp frågor om rörlighetsförmåga, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smär-

tor/besvär och oro/nedstämdhet. PROM enkäterna skulle vara intressanta att undersöka, vad 

som efterfrågas i dessa och hur de kan komma till bättre användning i omvårdnaden. 

 

Slutsatser 
Kartläggningen av omvårdnadsdata i fyra stora nationella kvalitetsregister visar resultat på 

liten förekomst av omvårdnadsdata. Även andra rapporter visar att de nationella kvalitetsre-

gistren saknar ofta forskningsbaserade omvårdnadsdata. Omvårdnadsprofessionen kan därför 

inte tillgodogöra sig så mycket registerdata som skulle vara önskvärt för forskning och där-

med en ökad evidens inom omvårdnaden. Kvalitetsregister ger vården en möjlighet till för-

bättringsarbeten och då är det viktigt att alla professioner inom vården kan använda kvalitets-

registren för att utveckla en mer personcentrerad vård. Nationella kvalitetsregister är en bra 

källa för utvärdering om patientens behov och för att skapa en säker hälso- och sjukvård. Om-

vårdnaden skulle kunna jämföras på ett bättre sätt inom olika regioner och sjukhus om den 

representeras fullt ut i de olika nationella kvalitetsregistren. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Henderson identifierar fjorton omvårdnadsfaktorer som ingår i allmän omvårdnad.  

1. Att hjälpa patienten att andas. 

2. Att hjälpa patienten att äta och dricka. 

3. Att hjälpa patienten eliminera kroppens avfallsprodukter. 

4. Att hjälpa patienten att upprätthålla en lämplig kroppsställning när han går, ligger, sit-

ter och står samt att växla ställning. 

5. Att hjälpa patienten till vila och sömn. 

6. Att hjälpa patienten att välja lämpliga kläder, samt med av- och påklädning. 

7. Att hjälpa patienten upprätthålla normal kroppstemperatur. 

8. Att hjälpa patienten att hålla sin kropp ren och välvårdad och att skydda huden. 

9. Att hjälpa patienten att både undvika faror i omgivningen och undgå att skada andra. 

10. Att hjälpa patienten att få kontakt med andra människor och att utrycka sina behov 

och känslor. 

11. Att hjälpa patienten att utöva sin religion och handla så som han själv anser vara rätt. 

12. Att hjälpa patienten till meningsfull sysselsättning. 

13. Att hjälpa patienten med förströelse och fritidsaktiviteter. 

14. Att hjälpa patienten att lära, upptäcka och tillfredsställa sin nyfikenhet på ett sådant 

sätt att det främjar normal utveckling och hälsa. 

 


