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Mål for IT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten 

Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang 
til pasient- og brukeropplysninger

Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og 
sikre digitale tjenester

Data skal være tilgjengelig for 
kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring 

og forskning



“In attempting to arrive at 
the truth, I have applied 
everywhere for 
information, but in scarcely 
an instance have I been 
able to obtain hospital 
records fit for any purposes 
of comparison”

Florence Nightingale



Dokumentasjon i sykehjem og hjemmesykepleie

Kartlegging og risikovurdering

Verktøy?

Manglende 
sammenheng med 
planer for 
helsehjelp

Gjenbruk av data? 

Fortløpende notater

Ustrukturert 
informasjon

Fortellerstil

Utfordrende å 
finne tilbake til

Problemstilling

Fritekst

Varierende 
kvalitet

Manglende 
gjenbruk av 
data

Mål og tiltak

Fritekst

Entydig?

Konkret?

Manglende 
gjenbruk av 
data

Resultat

Fritekst. 

Dokumenteres  
stort sett ikke

Ikke støtte for å vise pasientforløp, 
kartlegging, plan, utførelse og 
resultat i sammenheng.



Manglende kodeverk og terminologi som understøtter 
praksis fører til:

• Sviktende informasjonsflyt

• Problemer med å få oversikt over 
pasienters/brukeres behov for 
helsehjelp

• Manglende standarder for 
dokumentasjon

• Manglende prosess- og 
beslutningsstøtte 



Manglende kodeverk og terminologi som understøtter praksis 
fører til:

• Manglende mulighet til å drive god 
ledelse og styring

• Liten kunnskap om kvalitet i 
tjenestene lokalt, regionalt og 
nasjonalt

• Manglende mulighet til å drive 
forskning og utvikling

NSFs satsningsområde: ICNP tas i bruk som nasjonal terminologi for 
sykepleietjenesten og integreres i alle relevante EPJ-systemer



ICNP – Internasjonal klassifikasjon 
for sykepleiepraksis

• Anerkjent internasjonalt og av nasjonale sykepleier organisasjoner

• Anvendes av over 90 % av sykepleiere i Portugal

• Tilgjengelig i 18 språk

• Samarbeider med andre terminologi organisasjoner

• Er en relatert classification in the WHO Family of International 
Classifications (WHO-FIC)

• Avtale med SNOMED CT organisasjonen. 



ICNP gi mulighet til  

• Bedre kommunikasjon mellom ulike 
deler av helsetjenesten 

• Å beskrive tilstander og behov på 
samme måte 

• Økt tverrfaglig forståelse 



Strukturert dokumentasjon og bruk av 
terminologi gir data om

Hvilke problemer pasienten har behov for hjelp til 

Hva som gjøres

Hvilke resultater oppnås

Bedre mulighet for ressursstyring, kvalitetsforbedring, 

forskning, innovasjon og undervisning



Prosjekt utvikling og testing av veiledende 
planer med ICNP® i elektronisk pasientjournal

• Funksjonalitet

• Innhold

• Tema

• Utkast 
veiledende 
planer

NSF 
samler 
50 spl

• Utvikle veiledende 
planer

• Kunnskapsgrunnlag

• Terminologi fra ICNP

• Implementere i EPJ

Prosjekt 
etableres

• Pilotering i tre 
kommuner

• Evaluering og 
revisjon

• Pilotering i to 
kommuner

Testing 
og 

revisjon



Pilotering i fem kommuner
• Nesodden, Stokke, Sandefjord, Sokndal, Stavanger

• Sykehjem, korttid, intermediær, KAD, rehabilitering og langtid, 
somatisk og tilrettelagt for demente

• Hjemmetjeneste, omsorgsbolig og bofellesskap

• Testet i daglig drift 
• Innhold
• Funksjonalitet
• Kvalitet i dokumentasjonen
• Bruk av kunnskapsstøtte
• Brukermedvirkning

• Opplæringsprogram

• Lederforankring



Planer som er testet i EPJ

• Risiko for fall

• Risiko for underernæring

• Risiko for trykksår

• Risiko for infeksjon i urinveissystemet 

• Nedsatt evne til å håndtere legemidler



Kunnskapsbasert praksis 

Kunnskapsbasertpraksis,no G.Jamtvedt (2000)



Trinnene i utvikling av veiledende planer

Tittel
Helse-

spørsmål

Mål          
Tiltak 

Kjennetegn 
Ressurser

Kunnskaps-
grunnlag

Kritisk 
gjennomgang

ICNP® EPJ



Prosesstøtte i veiledende planer

PRB
• Problemstilling

• Predefinert tittel på plan

Mål
• Predefinert mål knyttet til problemstilling

• Målsettingen må konkretiseres for denne pasienten

Tiltak

• Forslag til tiltak knyttet til problemstilling 

• Aktivt valg av aktuelle tiltak, krever kompetanse

• Tiltakene må konkretiseres for denne pasienten



Risiko for fall Mål: Ingen fall

Kjennetegn 
• Balanseforstyrrelser 

• Miljøsikkerhetsproblem

Ressurser
• Positiv ernæringsstatus

• Er oppegående med 
hjelpemidler

Tiltak
• Vurdere fallrisiko

• Trene på bevegelsesteknikk

• Opplæring i bruk av 
ganghjelpemidler

• Tilrettelegge miljø



Risiko for Trykksår

Mål/ønsket resultat: Ingen trykksår

Ressurser Kjennetegn/ risikofaktorer Sykepleietiltak Spesifisering av tiltak (Ikke kodet)

I stand til å forflytte seg Anemi  Administrere plan for smertehåndtering Spesifiser

Evne til å ivareta hygiene Dehydrering Administrere væskebehandling Spesifiser

Evne til toalettbesøk Diabetes Assistere ved toalettbesøk Beskriv

Evne til å håndtere legemiddelregime Feilernæring Fremme røykeslutt Beskriv

Kunnskap om forebygging av trykksår Hypoksi Gjennomføre legemiddelgjennomgang Angi tidspunkt eller hvor ofte

Oppmerksomhet på symptomer Infeksjon Leire pasienten Beskriv prosedyre og individuelle hensyn

Positiv ernæringsstatus Inkontinens for avføring Minimalisere inaktivitet Beskriv

Samarbeider godt Kroniske sykdommer >3 Overvåke hudproblem Beskriv. Hyppighet og lokalisasjon, hva skal sees etter?

Tilfredsstillende hudkvalitet Mobilitetsproblemer Registrere  drikke Beskriv. Rutiner for registrering/dokumentasjon

Tilfredsstillende kognisjon Mobilitetsproblemer i seng Stell av hud Beskriv

Tilpassede hjelpemidler Polyfarmasi Sørge for   drikke  Spesifiser

Urinkontinens Nedsatt aktivitet Sørge for hjelpemiddel Beskriv

Nedsatt smerte-oplevelse Sørge for hælbeskyttelse Beskriv

Problemer med hudkvalitet  Sørge for   kontinensutstyr Beskriv

Rusmiddelmisbruk Sørge for trykkavlastende madrass  Spesifiser

Røyking Undervise om behandlingsregime Beskriv

Sengeleie Undervise om utstyr Beskriv

Tidligere trykksår Vurdere ernæringsstatus Angi når og hvor ofte

Trykk fra elementer i omgivelsene Vurder hudkvalitet Farge, fuktighet, temperatur, smerte, kløe.

Urininkontinens



Eksempel på veiledende plan i EPJ

 

 



Erfaringer fra prosjektet

«Blir mer bevisst på at kvaliteten 
på utøvelsen av sykepleie 
synliggjøres i dokumentasjonen» 

«Fremmer yrkesstolthet»

«Blir mer bevisst pasientens 
ressurser og begrensninger og hva 
som faktisk er årsaken til at de 
trenger hjemmesykepleie»



Resultater

•Økt fokus på forebyggende tiltak

• Bedre kontinuitet og samhandling

• Lavere terskel for å involvere pasienter 
– enkelt språk

• Stimulerer til læring, forbedringsarbeid 
og kompetanseutvikling i 
pilotavdelingene - avhengig av 
lederoppfølging



Resultater
• Lettere å formulere seg skriftlig 

• Bedre og tydeligere språk

• Enkelt og effektivt å bruke – mindre 
tidkrevende

• Bedre tilgang til og mer oppdatert informasjon 
–

• God oversikt over pasientenes status og behov 
for helsehjelp

• Bedre prosess- og beslutningsstøtte -
kvalitetssikring i vurdering og valg av tiltak



Brukerinnflytelse

«Samtaler rundt et 
problemområde. Jeg får pasienten 
sine tanker og innspill på hvordan 
vi i praksis kan løse et problem»

«Pasienten beskriver egen 
situasjon og understreker prioritet 
og ambisjoner»



Planer som er utviklet og kommer i løpet av våren

• Personlig hygiene

• Trykksår

• Lavt ernæringsinntak

• Høyt er næringsinntak

• Risiko for forvirringstilstand

• Utfordrende atferd

• Akutt forvirring

• Problemer med å utføre munnhygiene

• Problemer med å utføre munnhygiene hos kritisk syke og i terminal fase



Dreier seg om å forbedre: 

•Pasientsikkerhet

• Pasientmedvirkning

• Informasjonsflyt 

• Kontinuitet
Bilde  fra pasientsikkerhetsprogrammet



• Utvikle veiledende planer på 
flere områder

• Utarbeide metodikk og veileder 
for utvikling, kunnskapsbasering 
og oppdatering av veiledende 
planer

• Utarbeide veileder for bruk av 
veiledende planer

• Bidra i utvikling av ICNP® 
gjennom aktivt søke om å få 
antatt nye begrep 

• Pådriver for utvikling av EPJ-
systemer

• Etablere forsknings- og 
utviklingssenter ved UIA

• Samarbeid med Helseplattformen, 
helseforetak, utdanningene m.m.

• Jobber for nasjonal utredning

Videre arbeid


