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Disposisjon

• Dagens situasjon

• Konseptutredningen

• Om Internasjonal klassifikasjon for 

sykepleiepraksis (ICNP)

• Prosjekt utvikling av veiledende planer

• Kvalitet 

• Hva gjøres nå?



Utfordringer med EPJ-systemer i dag  

• For det meste ustrukturerte data

• Understøtter ikke arbeidsprosessene

• Mangler beslutningsstøtte 

• Lite gjenbruk av data

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

• Ikke støtte for å vise pasientforløp 
mellom virksomheter og tjenester



Utfordring:
• Sykepleieutdanning undervise 

om dokumentasjon av helsehjelp 
svært ulikt 

• Ulike oppfatninger knyttet til å 
dokumentere

• Ulike tradisjoner – avhengig av 
arbeidsplassen  

Mange meninger 



Utfordring: Informasjonsflyt

• Vaktskifte 3 ganger 

om dagen, 7 dager i 

uken

• Behov detaljerte 

informasjon

• Helsehjelp beskrives 

veldig ulikt



Trenger relevante data om sykepleie 



Ulike beskrivelser
1. Spiser ikke nok

2. Får ikke i seg nok næring 

3. Spiser litt til hvert måltid

4. På grunn av kvalme spiser 

pasienten lite 

5.  Har ikke matlyst

ICNP: Risiko for underernæring



2009 anbefaling: Internasjonal klassifikasjon for 

sykepleiepraksis (ICNP) i EPJ-systemer

• En helhetlig terminologi 

utviklet for EPJ-systemer

• Grunnlag for strukturert 

dokumentasjon

• Fleksibel   

• Beskriver klinisk praksis

• Pasientvennlige begreper

• Utviklet av International 

Council of Nurses – ikke-

kommersiell virksomhet

• Mulighet for påvirkning og 

samarbeid





NSF strategisk plan: 

Det er vedtatt nasjonalt et klassifikasjonssystem for 

sykepleiepraksis i spesialist- og kommunehelsetjenesten

- Konseptutredningen fra Direktoratet 

for e-helse er ferdigstilt med følgende 

anbefaling (juni 2018):

– en kombinert løsning med ICNP og 

SNOMED CT sees på som best egnet 

– anbefalingen er formelt tilsluttet i 

Programstyret for kodeverk og 

terminologi



ICNP - hovedfordeler

• Norsk oversettelse foreligger 

• Dekker hele sykepleieprosessen

• Det er utviklet kataloger for spesifikke områder, og nye utvikles 
kontinuerlig 

• Akkreditert ICNP senter ved UiA /Fagmiljøet ønsker bruk av ICNP

• Tilgjengelig på 18 språk: Brazilian Portuguese, Canadian French, 
Chinese (Simple), Chinese (Traditional), English, Farsi (Persian), French,  
German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, 
Portuguese, Romanian, Spanish, Swedish



SNOMED CT - hovedfordeler

• Mulighet for å bruke samme terminologi i hele helsetjenesten

• Støtter oversettelse mellom ulike terminologier/kodesystemer 

• Ulike fagpersoner kan benytte egne språklige varianter for 

samme begrep i dokumentasjon og ved søk i journal 

• Har en norsk forvaltningsorganisasjon i offentlig regi



Hva er Internasjonal klassifikasjon for 

sykepleiepraksis (ICNP)?

• En helhetlig 

terminologi/ordliste 

utviklet for EPJ-systemer

• Grunnlag for strukturert 

dokumentasjon

• Fleksibel   

• Beskriver klinisk praksis

• Pasientvennlige begreper

• Utviklet av International 

Council of Nurses – ikke-

kommersiell virksomhet

• Mulighet for påvirkning og 

samarbeid



ICNP: Samling av begreper for å beskrive 

sykepleietjenesten

• Problemer/sykepleiediagnoser 

/resultater(ca 805)

• Handlinger, tiltak, intervensjoner  (ca 1019) 

• Versjon 2017 har totalt 5000 

begreper/utsagn



Dårlig balanse

Ustø

Livsvilje

Svimmel

Blodtrykksfall
Hjelp til å gå

Problemer med gangfunksjon Legemiddelbivirkning

Vurdere

Utfører toalettbesøk selv

Redusert muskelstyrke

Kognitiv svikt Engstelig

Forebyggefall

Redd for å falle

Legemiddelendring

Dehydrert

Alkoholbruk

Ernæringsstatus 

Svekket syn

Hørselsproblemer

Synshjelpemidler
I stand til å foreta toalettbesøk

Problemer med forflytning

Utføre toalettbesøk selv

Smerte

Risiko for fall

I stand til å gå

Fallfrekvens

Stolthet

Redd for å være til bry for andre

Polyfarmasi

Demens

Mestring

Usikkerhet

Deltagelse

Infeksjon

Undervise

Undervise familie om forebygging av fall

Gåtrening

Kartlegging

Hjelpemiddel



Tenk om vi hadde data om f.eks.

• Hvor mange pasienter har risiko 
for trykksår men som ikke fikk 
trykksår pga forebygging?  Og 
hvilke tiltak  ble som iverksatt og 
som fungerte?

• Hvor mange pasienter er 
underernært og hvor mange av 
disse som ble bedre etter 
igangsatt plan? 



Og data om

• Hvor mange pasienter har unngått 
fall etter igangsatt plan?

• Hvor mange pasienter har opplevd 
færre episoder med forvirring etter 
igangsatt plan?







Plan

(høy)Risiko for trykksår 

(10027337) 

Ønsket resultat: 

Ingen trykksår (10029065) 

Tiltak:

• Forebyggende trykksår tiltak

(10040224)

• Skaffe støtte utstyr (10037367) 

• Bruk av hæl-beskyttelse

(10040997)

• Trykksår forebyggende madrass 

(10041560)

Resultat ved utskrivelse: 

Ingen trykksår 

Problemstilling:



Styringsdata
Kvalitetsindikatorer

Status-
/risiko-

vurdering 

Problem/

Behov

ICNP

Ønsket 
resultat

ICNP

Tiltak 
ICNP

prosedyrer

Oppnådd 
resultat

ICNP

Visjon for EPJ struktur/veiledende plan 

Kartleggings-
instrumenter
f. eks. IPLOS, 

MUST, Braden

Kunnskapsbasert praksis. B. Graverholt m. fl. 2012



Strukturert dokumentasjon og 
terminologi kan bidra til:

• Opplevelse av tjenestene som koordinerte, planlagte og at 
deres individuelle behov blir ivaretatt

• Økt mestring og medvirkning via tilgang til tydelig og 
forståelig dokumentasjon om egen helsehjelp

• Økt pasient-/brukersikkerhet og kvalitet

Pasientperspektiv

• Økt faglig forsvarlighet – en standard for kvalitet 

• Å sikre risikovurdering og forebyggende tiltak 

• Forenkle og øke kvalitet på dokumentasjon av helsehjelp 

• Kunnskapsbasert praksis 

• Effektiv informasjonsflyt og samhandling

Helsepersonellperspektiv



Strukturert dokumentasjon og 
terminologi kan bidra til:

• Tilgang til data om pasient-/brukerbehov, intervensjoner 
og resultater av helsehjelpen på individ-, avdelings- og 
virksomhetsnivå – gir mulighet for analyse, utvikling og 
kvalitetssikring av tjenesten

• Verktøy for styring og grunnlag for nødvendig og riktig 
kompetansesammensetning i tjenesten

Ledelsesperspektiv

• Utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer

• Mulighet til å drive pasientnær forskning og innovasjon

• Kunnskap om kvalitet i tjenestene lokalt, regionalt og 
nasjonalt

• Mulighet for sammenligninger mellom virksomheter 
nasjonalt og internasjonalt

Myndighetsperspektiv



Prosjekt - Utvikling av 
kunnskapsbaserte veiledende 

planer med bruk av  
Internasjonal klassifikasjon for 
sykepleiepraksis ICNP® i fem 

kommuner



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

• Funksjonalitet

• Innhold

•Tema

•Utkast veiledende planer

NSF 
samler 50 

spl

•Utvikler veiledende planer

•Kunnskapsgrunnlag

•Terminologi fra ICNP

• Implementere i EPJ

Prosjekt 
etableres

•Pilotering i fem kommuner

•Evaluering og revisjon

Testing og 
revisjon



De første planene som 
ble testet i EPJ

• Risiko for fall

• Risiko for underernæring

• Risiko for trykksår

• Risiko for infeksjon i urinveissystemet 

• Nedsatt evne til å håndtere legemidler



Eksempel fra EPJ

Velg område basert på kartlegging



Prosess-støtte men aktive valg



Kjennetegn og ressurser



Mål og tiltak i tråd med behov og ønske



Individualisering



Individualisering



Veiledende planer som er publisert:

1. Risiko for underernæring

2. Risiko for fall

3. Risiko for trykksår

4. Risiko for urinveisinfeksjon

5. Nedsatt evne til å håndtere 

legemiddelregime

6. Trykksår

7. Lavt ernæringsinntak

8. Behov for hjelp til å ivareta 

personlig hygiene

9. Problemer med å utføre 

munnhygiene

10.Problemer med å utføre 

munnhygiene hos kritisk syke og i 

terminal fase

11.Risiko for forvirringstilstand

12.Utfordrende atferd

13.Akutt forvirring

14.Høyt ernæringsinntak



Veiledende planer som er under arbeid:

15.Problem med bevegelsesevne

16.Problem med kognisjon

17.Problem med mestring

18.Problem med boligenhet

19.Smerter

20.Dyspne

21.Kvalme

22.Risiko for infeksjon

23.Risiko for eksistensiell krise

24.Mangel på krefter

25.Depressivt stemningsleie

26.Risiko for ensomhet

27.Familieprosess



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



Evaluering av 
prosjektet

• Spørreundersøkelser

• Notater fra medarbeidere i 
pilotavdelingene

• Gruppeintervjuer

• Intervju med ledere

• Data fra EPJ-systemet



Resultater
• Lettere å formulere seg skriftlig 

• Bedre og tydeligere språk – presise 
overskrifter

• Enkelt og effektivt å bruke – mindre 
tidkrevende

• Bedre tilgang til og mer oppdatert 
informasjon 

• God oversikt over pasientenes status og 
behov for helsehjelp

«Fremmer 
yrkesstolthet»



Resultater
• Bedre prosess- og 

beslutningsstøtte

• Helsepersonell ledes gjennom 
dokumentasjonsprosessen

• Bevisstgjøring omkring 
betydningen av 
pasientinvolvering, 
kartlegging og kompetanse 

• Kvalitetssikring i vurdering og 
valg av tiltak

«Det er lettere å vise 
fram en standard plan til 
pasienten enn en som en 
har skrevet selv.»



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

• Data til kvalitetsforbedring og 
oppfølging av praksis



Hvordan skal vi få til gode rutiner, god 
dokumentasjon – sikre pasienten?

• Slutt med hviskeleken – mindre muntlig

•Din kompetanse og erfaring med den enkelte pasient er 
viktig – når du oppdage noe – løse en vanskelig situasjon –
må det dokumenteres 

•Hvert enkelt er ansvarlig for dokumentasjon - nøkkelen til 
pasientsikkerhet 



Great Nurses Need Great Systems

•Trenger store endringer

i rutiner, holdninger 

•Må endre praksis 

•Ledelse  

Trenger en revolusjon -
innovation



Kvalitetsindikatorer - pasient og dokumentasjon
• Medvirkning: pasient/pårørende? 

• Er alle tiltakene individualiserte?

• Er planene justerte?  Oppnådd resultat? 

• Hvor mange risiko planer er igangsatt? 

• Retningslinjer for dokumentasjon?

• Blir dokumentasjon prioritert? - meningsfylt 

• Lojale medarbeider? «I do it my way»

Nøkkelen: Er ledere involvert?  Etterspør de 
kvalitet?



NSFs arbeid med ICNP 
• Norske oversettelser

• Nano-læring

• Myndigheter - nasjonal konseptutredning

• Samarbeid med Helseplattformen i HMN

• EPJ-leverandører 

• Forsknings og utviklingssenter, Universitet i Agder (https:// icnp.uia.no)

• Prosjekter i kommunehelsetjenesten

• Workshops med utdanningssektoren i 2017, 2018, 2019

• Prosjekt i sykepleierutdanningen (LDH og UIA)

• Prosjekt Oslo universitetssykehus – mapping fra NANDA og NIC til 

ICNP


