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Vi viser til mottatt høring om overnevnte. 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er kritisk til at det kun er leger som foreslås oppnevnt i referansegruppene. Unntaket er 
fysikalsk medisin og rehabilitering, der også fysioterapeuter og ergoterapeuter nevnes. Vi er positive til at også disse 
nevnes, og mener at i tillegg har sykepleiere viktige funksjoner innen rehabilitering. I psykiatri- og rusbehandling er 
sykepleiere med spesialutdanning innen psykiatri og psykisk helsevern svært sentrale i oppfølgingen av pasientene. 
Heller ikke her er sykepleiere nevnt. NSF ber derfor om at sykepleiere oppnevnes i gruppene for fysikalsk medisin og 
rehabilitering og psykiatri og rus. NSF mener videre at rehabilitering og psykiatri og rusbehandling også skjer i 
kommunehelsetjenesten. Referansegruppene bør derfor bestå av representanter fra også denne delen av 
helsetjenesten, og ikke bare fra spesialisthelsetjenesten.

Sykepleie et svært viktig fagområde for å oppnå målet om pasientens helsetjeneste. EPJ-systemer må bidra til at 
pasientsikkerhet og kvalitet i sykepleietjenesten til en hver tid kan følges opp. EPJ-systemer må også kunne støtte opp 
under en kunnskapsbasert praksis i sykepleietjenesten. EPJ-systemer må derfor inneholde et kodeverk for sykepleie. 
NSF har siden 2009 anbefalt integrasjon av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP) i alle EPJ-systemer. 
ICNP er et kodeverk for dokumentasjon av sykepleie og inneholder koder for pasientproblemer/behov, ønsket mål, tiltak 
og resultater. Integrasjon av ICNP vil gi mer strukturert informasjon i EPJ-systemer og muliggjøre aggregering av data til 
ledelse og styringsformål, kvalitetsutvikling, kvalitetsindikatorer og forskning, på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. ICNP 
er en del av WHOs «Family of International Classifications (FIC)» på lik linje med andre helsefaglige kodeverk som 
ICD10, ICPC-2 ICF m.fl. NSF mener derfor at ICNP må bli et nasjonalt helsefaglig kodeverk, og at det må etableres en 
referansegruppe også for fagområdet sykepleie som omfatter både spesialist- og primærhelsetjenesten.

For øvrig har vi ingen merknader til selve mandatet.

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Merete Lyngstad
Fagsjef Spesialrådgiver

Digitalt godkjent av avdelingssjef, 12.09.2016 - 13:57:04



2

Kopi: [Kopi her] 

Digitalt godkjent av avdelingssjef, 12.09.2016 - 13:57:04


	_GoBack
	bmToCompany
	bmLedInCharge
	bmLedORef
	bmInCharge
	bmORef
	bmLedODate
	bmLedYRef
	bmLedMember
	bmODate
	bmYRef
	bmMember
	bmTitle
	bmText
	bmClosing
	bmSignature01
	bmInChargeSignature
	bmSignature01Title
	bmInChargeTitle
	bmFromCompany
	bmLawyer01
	bmVAddress
	bmLawyer02
	bmPAddress
	bmLawyer03
	bmZipCity
	bmLawyer04
	bmPhone
	bmLawyer05
	bmFax
	bmLawyer06
	bmEmail
	bmLawyer07
	bmBank
	bmLawyer08
	bmLedInvoice
	bmLawyer09
	bmInvoice
	bmLawyer10
	bmLawyer11
	bmLawyer12
	bmLedCopy
	bmCopy

