
DOKUMENTASJON

DE VIKTIGE ORDENE



Plan for dagen

 Velge nytt AU – en fra USHT og to fra to ulike kommuner. Møtes 
før nettverksmøte og planlegge agenda

 Tema for 11. juni?? Sende inn forslag

 Lovverk

 IPLOS

 Kartleggingsverktøy

 Tiltaksplan/pleieplan

 Gruppearbeid; utarbeide mål og tiltaksplan/pleieplan fra case



”Kommunens ansvar omfatter alle pasient-
og brukergrupper, herunder personer med 
somatisk eller psykisk sykdom, skade eller 
lidelse, rusmiddelproblem, sosiale 
problemer eller nedsatt funksjonsevne” 
Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1 og 3-
2 med merknader 





Problem

Mål

tiltak

DE VIKTIGE ORDENE

Pasienten er full av tårer og gråter kontinuerlig. Det virker som hun også er deprimert.



Hva er å dokumentere, og 
hvorfor?

 Å synliggjøre, underbygge eller begrunne noe

 For å sikre eller bidra til 

• Gode helse- og omsorgstjenester

• Kommunikasjonsverktøy

• Bevis i ettertid



LOVVERKET



Myndighetskrav til 

dokumentasjon



Formålet med lovregulering: 

 Bidra til sikkerhet og kvalitet

 Tillit til helsepersonell og tjenesten

 Ivareta personvern og forsvarlighet

 Ivareta behovet for innsyn og etterprøvbarhet – rettslig dokument

Helsepersonell har lovpålagt dokumentasjonsplikt

Krav til innhold i journal

 Dokumentasjon skal gjøres på en kronologisk, oversiktlig og tydelig måte

 Relevante og nødvendige observasjoner skal komme fram



Hva skjer nasjonalt? 



Formålet med journalføring:

 Å synliggjøre – underbygge eller begrunne helsehjelpen

 Forsvarlig pasientbehandling
Sikre at opplysninger som er nødvendige og relevante for en forsvarlig 
behandling av pasienten blir nedtegnet og kan gjenfinnes

 Innsyn
Gi tilsynsmyndighet og andre relevante instanser innsyn i helsehjelpen 
som er gitt.



Pasient- og 

brukerrettighetsloven

• Rett til medvirkning

• Rett til informasjon

• Sentrale helseregistre

• Taushetsplikt

• Sikring av konfidensialitet, integritet, 
kvalitet og tilgjengelighet.



Brukermedvirkning

 «Tjenestetilbudet skal så langt som mulig 
utformes i samarbeid med pasient og bruker. 
Det skal legges stor vekt på hva pasienten og 
brukeren mener ved utforming av 
tjenestetilbud etter helse- og 
omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr.6, 
3-6 og 3-8” 



Lov om helsepersonell

• Plikt til å føre journal

• Krav til journalens innhold

• Plikt til å gi pasienter innsyn i journal

• Retting av journal

• Sletting av journalopplysninger

• Journal på feil person

• Utlevering av og tilgang til journal og 
journalopplysninger

• Opptegnelse og journal som bevis

• Journalansvar



Lov om helsepersonell

I Lov om helsepersonell i kapittel 8 er det definert hva en journal skal 
inneholde og hvem som er dokumentasjonspliktige.

”§ 39. Plikt til å føre journal 

Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som 
nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal 
gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter 
instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell. 

§ 40. Krav til journalens innhold m.m.

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde 
relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt 
de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller 
opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være 
lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell. 

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.” 



Forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten 

Ny forskrift januar 2017

 Formålet: 

å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige 
krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. 

 Virksomhetens plikt til å :

 Planlegge

 Gjennomføre

 Evaluere

 Korrigere 



Forskrift om 

pasientjournal

• Journalansvarlig

• Krav til journalføringen

• Krav til journalens innhold

• Kopi eller utskrift av journal

• Redigering, retting og sletting

• Krav til oppbevaring og oppbevaringstid



§ 8. Krav til journalens 

innhold

Pasientjournalen skal inneholde følgende opplysninger dersom de er relevante og 
nødvendige:

a) Tilstrekkelige opplysninger til å kunne identifisere og kontakte pasienten

b) Nærmeste pårørende

c) Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, hvem samtykker på vegne av 
pasienten

d) Når og hvordan helsehjelpen er gitt, eks ordinær konsultasjon, telefonkontakt, 
sykebesøk eller institusjon



§ 8. Krav til journalens innhold forts.

e)    Bakgrunnen for helsehjelpen, opplysninger om pasientens 
sykehistorie, og opplysninger om pågående behandling. 
Beskrivelse av pasientens tilstand, herunder status ved 
innleggelse og utskrivning

f)Foreløpig diagnose, observasjoner, funn, undersøkelser, 
diagnose, behandling, pleie og annen oppfølging som settes i 
verk og resultat av dette. Plan eller avtale om videre 
oppfølging.

g)    Eventuell uenighet hos helsepersonell (se § 6 4. ledd)



GDPR – ny 

personvernforordning



God dokumentasjon danner 

grunnlag for sikker samhandling

 Journalopplysninger blir sendt med e-meldinger til sykehus og 

fastlege

 E-meldingene skal inneholde relevante opplysninger for 

samhandlingen



Kunnskapsbasert praksis

”Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige 
avgjørelser basert på systematisk innhentet 
forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert 
kunnskap og pasientens ønsker og behov i den 
gitte situasjonen”
(Nortvedt og Jamtvedt,2009).



Kunnskapsbasert praksis

Forskningsbasert 
kunnskap Erfarings-

basert 
kunnskap

Brukerkunnskap og 
brukermedvirkning

Kunnskapsbasert
praksis

Kontekst
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Refleksjon
Formulere
spørsmål

Søke etter
litteratur - lete!

Kritisk vurdere
forskningsbasert
kunnskap

Vurdere kunnskapen
opp mot erfaring, 
verdier og
preferanser

Sette ut i praksis

Trinnene i kunnskapsbasert 

praksis



KBP i praksis

 Bruke Helsebiblioteket, NAKU og VAR

 Lage egne kunnskapsoppsummeringer som kan 

brukes i mål og tiltaksplaner.

 Ta pasient/bruker med i beslutning 

 Bruke egen og kollegers erfaring.









IPLOS

Veileder til helsepersonell Brosjyre til 

pasient/bruker

E-læringsprogram



Formålet med IPLOS

 Gi grunnlag for overvåkning, kvalitetssikring, 

planlegging, utvikling og overordnet styring av 

helse- og omsorgstjenestene og helse- og 

omsorgsforvaltingen.

 Gi grunnlag for forskning



Veileder for IPLOS

 IPLOS er et nasjonalt helseregister med data som 

beskriver ressurser og bistandsbehov til dem som 

søker om eller mottar nærmere definerte 

kommunale helse- og omsorgstjenester. 



Hva rapporteres?

 Opplysninger om person og boforhold

 Kommunale tjenester (start og slutt, samt timer på tjenesten)

 Er vedkommende vurdert av lege og tannhelsepersonell?

 Bistandsbehov i dagliglivet og behov for helsehjelp

 Opplysninger om syn og hørsel

 Relevante diagnoser – obs reservasjon

 Opplysninger om legemiddelgjennomgang

 Opplysninger om ernæring

 Samfunnsdeltakelse

 Individuell plan og koordinator

 Bruk av tvang og skadeavvergende tiltak



Rutiner for oppdatering

 Funksjonsvurdering ved søknad eller endring i 

funksjonsnivå og minimum to ganger i året innen 

eksempel: juni og desember

 Tilleggsopplysninger oppateres ved hver ny 

funksjonsvurdering

 Tekst med fagvurdering og begrunnelse for skår ved 

hver funksjonsvurdering



 Utgangspunkt i pasientsikkerhetsprogrammet

Kartleggingsverktøy

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/


Eksempel:
Forebygging av underernæring

”FOREBYGGING OG BEHANDLING AV 

UNDERERNÆRING”.



Kartleggingsverktøy for 

ernæring

 MUST

 ERNÆRINGSJOURNAL

 MNA

file:///E:/Dokuemntasjon SKI/Emustjan06.pdf
file:///E:/Dokuemntasjon SKI/MNA.pdf


Forenklet flytskjema ernæring

Innkomst-
data

Kartlegging
Individuell 

faglig 
vurdering

Resultat 
vurdering 
av risiko

Tiltak ut fra 
mål for 

pasienten
Evaluering

Kliniske data

Spørsmål til 

pasienten

Helse-

personells 

observasjon

er

Validerte 

kartleggings-

skjema:

MUST

MNA

SGA

Ernærings-

journal

Vurder 

samtykke-

kompetanse

Pasient-

gruppe

Diagnose

Behandling

Anamnese

Livssituasjon

Psykososiale 

forhold

Høy risiko 

Middels 

risiko

Lav risiko

Ikke aktuelt 

å vurdere 

risiko

Sette i verk 

tiltak i 

følge 

nasjonale 

anbefaling

er

Evaluere 

tiltak 

Følge 

prosedyre

r for ny 

kartleggin

g



Kvalitet på dokumentasjon

 Med kvalitet i dokumentasjonen 
menes at hver pasient skal ha en 
fullverdig pleieplan/tiltaksplan 
basert på problemidentifisering, 
mål, tiltak og utført tiltak (rapport). 
Dette samsvarer med lovverket 
(Forskrift om pasientjournal, § 8 
punkt e og f).



Med utgangspunkt i 

sykepleieprosessen

 Sykepleieprosessen danner grunnlag for de 
fleste dokumentasjonssystemer innen 
sykepleiefaget. 

 Sykepleieprosessen er en 
problemløsningsprosess, og også en 
mellommenneskelig- og samhandlingsprosess.



Sykepleieprosessen

Vurderingsfase

Planleggingsfase

Handlingsfase

Evalueringsfase



Datainnsamling

 Kartlegging som blir gjort i samarbeid med pasient/bruker/pårørende ved 
oppstart av tjenestene. 

 Informasjon fra samarbeidende helsepersonell.  

 IPLOS vil være en del av denne datainnsamlingen. 

 Det er viktig at pasientens/brukerens ressurser kommer frem i dataene. 

 Husk å stille spørsmålet: ”hva er viktig for deg?” både for å ansvarliggjøre 
pasient/bruker og for å formulere et mål som er felles både for pasient/bruker 
og helepersonell.



Husk kartleggingsverktøy

EKSEMPLER:

 Samtykke – Fylkesmannens skjema

 Ernæring – MUST, MNA, ernæringsjournal

 Trykksår - Braden

 Fall – Stratify, Down Town Fall Risk Index

 Vitale tegn – NEWS, ABCDE

 Fysisk funksjon



Kan vi kalle en spade en spade?
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Mål og tiltaksplan

 Problemløsende prosess er en god metode når en skal hjelpe andre mennesker.

 En plan er den skriftlige planen for pleien/bistand til en bestemt pasient. 

 Den skal inneholde informasjon om pasientens behov eller problem og om ressursene

 Mål for pasienten 

 Konkrete og detaljerte tiltak

 Rapport om observasjoner og hendelser som har betydning for det aktuelle problemet 
eller behovet 

 Evaluering



Problem/behov og ressurser

 Problem/behov skal beskrives kort og objektivt og legges under riktig 
funksjonsområde. 

 Vurdere alle opplysningene (datasamlingen). Det gir et bilde av hva 
som er pasientens problem, eller hvilke hjelpebehov han har. 

 Må ta hensyn til samspillet mellom fysiske, psykiske, sosiale og 
åndelige faktorer. 

 Pasientens styrke (ressurser) i forhold til problemet, slik at det blir 
tatt hensyn til dem når en planlegger videre.



Mål – ønsket resultat

 Målet skal virke samlende, virke motiverende, være et 
utgangspunkt for å evaluere det som blir sett i verk.

 Målet må forholde seg til problemet (være relevant), 
beskrive en ønsket tilstand eller aktivitet, være realistisk, 
men samtidig noe å strekke seg etter, være konkret 
(målbart) og ha tidsangivelse

 Det kan være nødvendig å ha både langsiktige og kortsiktige 
mål.



Tiltak

 Tiltak er det som pasienten, personalet og eventuelt familien gjør for å nå 
målene.

 Tiltakene skal bestemmes ut fra en bred, faglig vurdering. 

 Ta hensyn til hvilke ressurser har pasienten, det ytre miljøet, familie osv.

 Det må komme tydelig frem hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, 
hvem som skal gjøre det og når det skal gjøres.

 Bruk kunnskapsbasert praksis, VAR og andre lignende verktøy 



 Tiltak – Skal føre mot målet. 
Stikkord/overskrift og konkret 
beskrivelse

 Rapport - Daglig rapport –
dokumentasjon av hendelser og 
observasjoner som har betydning 
for måloppnåelse

 Evaluering – vurdering av tiltakene 
opp mot effekt og måloppnåelse. I 
samarbeid med pasienten. Ta 
stilling til om tiltak skal 
videreføres, endres eller avsluttes

Bruk av tiltaksplaner



Rapport / Evaluering

 Det skal vurderes om det som blir utført, fører til ønsket resultat. Det skal gjøres 
fortløpende både i samarbeid med pasienten og tverrfaglig i personalgruppa. Rapport.

 Rapporter dersom tiltakene ikke var hensiktsmessige eller ikke ble utført slik det var 
tenkt. 

 Rapporter observasjoner som er relevante for området.

 Arbeidet fortsetter som planlagt hvis problemet fremdeles er aktuelt, og det ser ut til at 
tiltakene fører til målet. I motsatt fall må vi se nærmere på hvorfor en ikke når målet. 

 Dokumenter evalueringen og juster planen.



Huskeregler for 

dokumentasjon i EPJ

 Start med vedtaket og IPLOS

 Er det sammenheng med vedtak, IPLOS og dine vurderinger?

 Hvis ikke, må det dokumenteres i journal. Ved større avvik skal 
vedtaket endres. 

 Lag mål og tiltaksplan, ta utgangspunkt i vedtak, IPLOS, aktuelle 
kartlegginger og brukerinformasjon.



Eksempel på en ernæringsplan

 Kartlegging som bakgrunn for å opprette plan

 Problem/Ressurs/Behov: 

Risiko for underernæring

 Mål: 

 Opprettholde normal næringsinntak

 Tiltak: 

 Vekt

 Tilrettelegge måltid

 Tilrettelegge mellommåltid



Eksempel på oppfølgingstiltak

 Kartlegging som bakgrunn for å opprette plan 

(IPLOS)

 Problem/ressurs/behov:

 Mål:

 Tiltak:



SPRÅKET

 Bruk et tydelig og forståelig språk

 Ikke bruk forkortelser

 Bruk vanlig norsk tegnsett, ikke utropstegn, smilefjes og 
lignende.

 Skriv positivt, i stedet for pasienten var vanskelig: pasienten 
har det vanskelig.

 Skriv slik du ville ha lest om deg selv eller din familie



Eksempel fra pasientjournal

 Journalnotat:

pas har vært rolig i kveld. skulle stelle pas for 
kvelden. hadde en del avføring. litt løst. hentet 
hjelp måtte være to. pas ble fort utolmodig og 
ble sinna. sparket og kloret etter pleiere. fikk 
kloret pleier neders på venstre arm. men ingen 
åpne sår. ble bare rødt.roet seg men en gang 
pleierne var ferdige.men tok tid for pas ligger 
ikke stille og veldig utolmodig. ble avføring på 
alt. 



Fra pasienjournal

 Journalnotat:

gav pas 21.00 med ...med plastskje.Hun tok en bit av denne og 
svelget den rett ned..prøvde å få åpne munnen hennes for å se (for 
sikkerhetsskyld)men den var ikke å finne!...drakk en tutkopp med 
drikke/tykningsmiddel etterpå. hun skal IKKE bruke tynn plastskje til 
hverken mat eller medisiner siden hun biter så hardt i det meste som 
kommer innenfor munnen!!!!!! skulle ikke fått dette av meg! 





Gruppearbeid 

Tiltaksplan/pleieplan

www.neitileu.no



Case for gruppearbeid

 Velg et case – enten fra forslaget eller fra egen 

arbeidsplass

 Lag forslag til tiltaksplaner med problem/utfordring, 

ressurs, mål og tiltak.



CASE – forslag, eget ark

 Case 1

Per er en mann på 29 år og er bosatt i et 
bofellesskap for personer med utviklingshemming. 
Han har en lett utviklingshemming.

Han har emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse 
og diabetes. Han er insulinavhengig, men 
administrerer ikke insulin selv, ettersom det 
foreligger et 4a vedtak knyttet til den somatiske 
oppfølgingen. Det har tidligere vært flere episoder 
der han har satt for mye insulin og fått faretruende 
lavt blodsukker. 

 Case 2

Nina er en ung kvinne som flytter tilbake til 
kommunen etter noen års opphold i annet fylke, 
der hun ble ivaretatt av en privat aktør i 
barnevernet.

Det foreligger begrenset informasjon om 
funksjonsnivå og behov for oppfølging fra 
perioden utenbys, men hun har fått diagnosen lett 
utviklingshemming, emosjonell ustabil 
personlighetsforstyrrelse, bulimi, i tillegg til diabetes 
type 1.

Hun har flyttet inn i et samlokalisert botilbud der 
hun har vedtak på boveiledning /opplæring i 
daglivets gjøremål. Hun får behandlingssamtaler 
ved DPS en gang pr uke. Hjemmetjenesten har 
ansvar for den medikamentelle oppfølgingen.


