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Nyhetsbrev nr. 2, juni 2016   

Kjære medlem  
I april 2016 skulle vi som faggruppe, i samarbeid med Dataforeningens faggruppe for Helse og IKT, 

Dataforeningens nasjonale styre for ehelse (NORHIT) og Legeforeningen, arrangere eHelse 2016. 

Dessverre skjedde det i en periode hvor en stor andel hotellansatte var i streik. Hotellet hvor 

konferansen opprinnelig skulle avholdes ble stengt grunnet streiken og flyttet til et annet av kjedens 

hoteller. I samråd med NSF ble det vurdert at det var riktig av faggruppen å trekke seg fra 

konferansen. Flytting av konferansen til annet hotell anses som brudd på avtaleverket om retten til å 

streike, og som faggruppe er vi solidariske i forhold til det. Legeforeningen kom også til samme 

konklusjon. Vi beklager sterkt eventuelle ulemper dette kan ha medført for våre medlemmer, og 

håper på forståelse for at situasjonen ble som den ble.  

Faggruppen er nå i full gang med planlegging av neste års konferanser.  

 eHelse 2017 arrangeres 3.-4. mai 2017, i samarbeid med de overnevnte gruppene, men i 

tillegg vil også Oslo Medtech bidra inn i neste års konferanse. Mer informasjon om 

konferansen finnes her.  

 Nytt til neste år er at NSF i samarbeid med faggruppen skal arrangere en egen  

e-helsekonferanse for NSF medlemmer 16. og 17. februar.   

Som faggruppe ser vi behovet for at sykepleiere får økt sin kompetanse innen e-helse, samtidig som 

vi ser behovet for at sykepleiere er tilstede på de tverrfaglige arenaer hvor e-helse presenteres og 

diskuteres. Vi i styret mener derfor at de to konferansene i stor grad kan komplementere hverandre 

og møte behovene til våre medlemmer. Sett av datoene allerede nå! 

Ellers har styret vært med på oppstart av nettverk knyttet til utvikling av EPJ-systemer og 

dokumentasjon av sykepleie i spesialisthelsetjenesten, i regi av fag- og helsepolitisk avdeling i NSF. 

Hver region presenterte sitt fokus og sine utfordringer knyttet til terminologi, standardisering, 

interoperabilitet og beslutningsstøtte. Møte var først og fremst en arena for erfaringsutveksling, og 

det er tydelig at det er store forskjeller på tvers av RHFene.  Utfordringsbildet som ble presentert 

viser at det er behov for å tenke løsninger knyttet til elementære behov i dagens situasjon, som for 

eksempel behovet for multiple pålogginger for å identifisere kritisk informasjon, men også til 

utfordringer knyttet til store og langsiktige visjoner i «Én innbygger - én journal». Helse Midt-Norge 

har en nøkkelrolle fremover, og vi følger spent med på samarbeidet i programmet 

«Helseplattformen» hvor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har felles ambisjon om 

helhetlig løsning for pasientjournal og pasientadministrasjon. Les mer om samarbeidet her. 

Til høsten skal faggruppen evaluere «Veileder for klinisk dokumentasjon av sykepleie i EPJ» 

(Veilederen), og vurdere om det er behov for revidering. I den forbindelse ønsker vi innspill fra våre 

medlemmer. For et par uker siden fikk dere tilsendt Veilederen per epost. Vi setter stor pris på 

innspill i forhold til hvordan den benyttes i praksis, samt ønsker og behov i forhold til veilederens 

innhold.  

Vi minner også om Sykepleierkongressen 2016 den 27. -28. september, med mange interessante 

foredrag og temaer. Innen e-helse er det flere spennende innlegg, for eksempel Nick Hardikers 

https://www.dataforeningen.no/ehelse-2017.5873734-199568.html
https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal
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innlegg: «Using technology to repair evidence-based practice» og Hilde Eides «Fra Florence lampe til 

LED-lys - Implementering av velferdsteknologi i sykepleierutdanningen».  Mer informasjon og 

komplett program finnes her.  Flere fra styret vil delta på konferansen, vi håper å se deg der!  

Videre i dette nyhetsbrevet har Unni Stensvold og Kathy Mølstad skrevet et innlegg om et spennende 

prosjekt knyttet til bruk av ICNP i standardiserte veiledende planer i sykehjem og hjemmetjeneste. 

Dette er god sommerlektyre! 

 

En riktig god sommer ønskes alle våre medlemmer! 

 

På vegne av styret,  

Elisabeth Holen-Rabbersvik 

Leder NSFs faggruppe for e-helse 

 

Utvikling av veiledende planer i kommunehelsetjenesten bidrar til 

pasientsikkerhet. 
Helsetilsynet og forskning viser at kvaliteten på sykepleietjenestens dokumentasjon av helsehjelp 

varierer (Naustdal 2012, Vabo 2013, Ehrenberg og Enhfors 1999). Fritekst er den vanligste metoden 

for dokumentasjon i kommunehelsetjenesten og det brukes mye tid til dette. Bruk av fritekst uten 

struktur gir risiko for feiltolkninger av viktig informasjon. I tillegg hindrer fritekst at data kan 

ekstraheres og benyttes i blant annet kvalitetsforbedringsarbeid. For å oppnå bedre kvalitet og 

pasientsikkerhet er standardisering av sykepleietjenestens planer for helsehjelp og integrering av 

standard språk nødvendig. I Helse Sør-Øst har de systematisk jobbet med dette i flere år og utviklet 

både lokale og regionale planer. 

Strukturert og standardisert informasjon vil bidra til økt gjenbruk og effektivisering av 

dokumentasjons- og informasjonsprosesser. Det gjør det enklere å aggregere data til styringsformål, 

kvalitetsforbedring, forskning og utvikling, og tilrettelegger for automatisering og innhenting av 

helseinformasjon knyttet til kvalitetsindikatorer. 

Terminologirådet i NSF gjorde i 2008 en vurdering av ulike terminologier for sykepleie, og 

konkluderte med å anbefale International klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP) for integrasjon i 

EPJ-systemer i sykehus og i kommunehelsetjenesten (Jf. Rapport fra terminologirådet 2008).   

International Council of Nurses (ICN) eier og utvikler ICNP. ICNP er en fleksibel terminologi som 

beskriver sykepleie. Terminologien er oversatt til norsk, og den siste versjonen (2015) har 4200 

begreper og utsagn. ICNP er en del av WHO Familiy of Classifications, sammen med blant annet 

ICD10 og ICF. ICNP er integrert i mange EPJ-systemer blant annet i USA, Canada, Japan, Brasil og 

Tyskland, og er nasjonal terminologi i Portugal, Syd Korea og Polen. 

https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/47622
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En standardisert veiledende plan bygger på sykepleieprosessen og inneholder begreper for 

pasientens behov for helsehjelp, pasientens ressurser, ønsket resultat, tiltak og evaluering. Innholdet 

i planene skal være kunnskapsbasert. Den veiledende planen individualiseres for den enkelte pasient.  

Det er viktig at dokumentasjon inneholder klart og forståelig språk som fremmer mestring og 

forebygging. Pasientens innsyn og medvirkning i journal blir enklere å gjennomføre når det brukes 

standard formuleringer og begreper. 

I januar 2014 startet Norsk Sykepleierforbund (NSF) et prosjekt i kommunehelsetjenesten med 

utvikling av standardiserte veiledende planer kodet i ICNP. Planene er utviklet for bruk i sykehjem og 

hjemmesykepleie, og sykepleiere fra 24 kommuner har medvirket. Som resultat av dette ble det 

etablert et forprosjekt med formål å utvikle og teste standardiserte veiledende planer i en 

elektronisk pasientjournal.  

I tråd med pasientsikkerhetsprogrammet og utvikling av kvalitetsindikatorer er det utarbeidet planer 

for fem områder: 

• Risiko for fall 
• Risiko for underernæring 
• Risiko for trykksår 
• Risiko for urinveisinfeksjoner 
• Risiko knyttet til legemiddelhåndtering 

 

 

 

Prosjektet inviterte journalleverandørene til samarbeid. Så langt er det Acos som har sagt ja til å 

legge til rette for prosjektet, og det er gjennomført pilot i 3 kommuner; Stokke, Nesodden og 

Sandefjord. Alle med journalsystemet CosDoc fra Acos.  

Pilotavdelingene har testet innhold og funksjonalitet i planene gjennom at disse anvendes i det 

daglige dokumentasjonsarbeidet. Prosjektet har også sett på kvalitet i dokumentasjonen, bruk av 

kunnskapsstøtte og brukermedvirkning. 

Tilbakemeldinger og data fra piloten sier at begrepene i ICNP er kjente og tydelige. Planene er enkle å 

bruke og forstå, og det er nyttig med felles begrepssett. Journalene blir mer oversiktlige, og det er 

raskere og enklere å finne informasjon. Tilbakemeldingene er samstemte i ønsket om å få planer på 

flere områder. 

Samtidig pekes det på at det er vesentlig at planene er et levende arbeidsverktøy, som leses, 

evalueres og oppdateres jevnlig. Bare slik bidrar de til økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet. 

Erfaringen fra avdelingene er at kompetanse har betydning når planene iverksettes og tilpasses den 

enkelte pasient. Veiledende planer gir prosess-støtte, men god kartlegging i forkant og faglig 



  
 

4 

vurdering av tiltakene er av stor betydning for kvaliteten. På samme måte har forankring i ledelse og 

fokus i avdelingene betydning for implementeringen.  

De opprinnelige planene er revidert på bakgrunn av tilbakemeldingene fra pilotavdelingene.  

Prosjektet har tilknyttet nye avdelinger i pilotkommunene for bredere utprøving, og vi innhenter 

erfaringer med de reviderte planene i løpet av noen måneder. 

Arbeidet med å utvikle planer på flere områder er i gang. 31. mai og 1. juni inviterte NSF til workshop 

der 20 sykepleiere arbeidet med planer på områder som personlig hygiene, tannhelse, kognitiv svikt, 

trykksår og ernæring. 

 

NSF ønsker å videreutvikle prosjektet slik at planene blir nasjonale, og at de i fremtiden integreres i 

de tre EPJ-systemene som brukes i kommunehelsetjenesten. I fremtiden ønsker vi integrasjon i alle 

EPJ-systemer. Ved innføring av nasjonale planer vil disse være tilgjengelig for alle, effektivt og 

kvalitetssikret for det enkelte arbeidssted eller kommune. 

 

Unni Stensvold 
Prosjektleder i NSF og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold, og 
stabskonsulent i Sandefjord kommune 
 

Kathy Mølstad  
Seniorrådgiver, Fag- og helsepolitisk avdeling, NSF 
 

 


