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 ”Ord gjør noe med hvordan vi tenker. 

Diffust tåkeprat skaper avstand til faget 

og til de vi skal hjelpe”.  
Arne Klyve, lege og forfatter  

 



Pasient- / brukerinformasjon i EPJ: 
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Litteraturen 

• Viktig med nøyaktig informasjon for å bevare kontinuitet og 

kvalitet på behandling, pleie og omsorg (St.mld nr 9, 2012-2013; Naustdal og 

Netland, 2012; Urquhart et.al.,2009; Käkkinen, 2005; Ehrenberg og Ehnfors, 2001) 

 

• Forskjeller i sykepleiespråket kan føre til ulike tolkninger av 

sykepleiedokumentasjon, standardisert terminologi kan gi felles 

forståelse og beslutningsstøtte (Ehrenberg & Ehnfors, 2001; Conrick, 2005; Naustdal & 

Netteland, 2012; Wang 2011;Florin et.al, 2013) 

 

• Mangel på struktur gjør at trender i sykepleiepraksisen er 

vanskelig å identifisere og sykepleiedata sjelden brukes til å 

understøtte praksis (Conrick; 2005; Rukanuddin ,2005; Wang, 2011) 
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Sagt på mange måter…… 

Fem forskjellige beskrivelser om en pasient: 

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 
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Behov for et fagspråk? 



Hvorfor ICNP – International classification for nursing 
practice? 

  

• Inneholder termer for å uttrykke sykepleiediagnoser, -tiltak og –

mål/resultat (ICN, 2008). 

 

• Terminologisettet muliggjør konstruksjon av klinisk relevant, valid og 

brukervennlig standardisert terminologi (Sansoni & Giustini, 2006; Coenen, 2012). 

 

• Kategorisering av termer utvikles av sykepleieeksperter (ICN, 2008; Coenen, 

2010). 

 

• Muligheter for å utvikle kataloger eller subsett av termer for spesielle 

sykepleieområder (Hardiker, 2007: Coenen, 2010, 2012). 
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Masterstudie 2012-2014 

• Identifisere og validere begreper for en ICNP®-

katalog som kan anvendes i dokumentasjon av 

sykepleie til personer med demens 

 

• Forskningsspørsmål: 

1. Hvilke begreper er relevante når man skal utvikle pleieplan for 

personer med demens? 

 

2. Oppleves disse begrepene meningsfylte for dem som skal bruke 

dem i dokumentasjon? 
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Design: 

Katalog 

Fokus 
gruppe 

Delfi 
Studie 

Prosess
modell 
ICNP® 
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Prosessmodell for utvikling av ICNP®-katalog (Coenen & Kim, 2010) 

1. Definere pasient og helseområde 

 

2. Samle begreper ved hjelp av 

kliniske eksperter på gjeldende 

område 

 

3. Samlede begreper sendes til 

terminologiutviklere  

undersøke om termene finnes i 

eksisterende versjon  

 

4. Terminologiutviklere fører inn 

identifiserte eller tilfører nye 

begreper 

5. Koding av begreper 

 

Personer med demens i institusjon 

 

Delfi-teknikk  (+gruppeintervju) 

 

 

 

Terminologiutviklere i NSF 

 

 

 

Ikke en del av studien 
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Utvalg (Powell, 2003; Skulmoski et.al, 2007 

Okoli & Pawlowski, 2003; Malterud, 2012) 
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Inklusjonskriterier 
• Sykepleiere med 

videreutdanning i 
alderspsykiatri og 
demensomsorg 

• Mer enn to års 
klinisk erfaring med 
målgruppen 

• Erfaring med 
dokumentasjon i EPJ  

 

Delfi-studie: 
• Seks deltagere 
• Tre skjermet/forsterket 

enhet ulike sykejem 

• To fagutvikling og en 
demenskoordiator 

• To kommuner 
• Gj.snitt alder: 45 år (SD: 5,9 

range: 39-53) 

• Dokumentasjon EHR: 
ekspert/viderekommen 

Fokusgruppe: 
• Seks nye deltagere 
• Direkte klinisk kontakt 

med personer med 
demens 

• Langtidspleie 
• Tre ulike sykehjem 
• To kommuner 
• Gj.snitt alder: 43 år (SD: 7,9 

range: 30-55) 

• Dokumentasjon EHR: 
ekspert/viderekommen  



Datasamling Delfi studie 

1.runde: Gitte begreper fra ICNP 2013, PPS (VAR) og klinisk erfaring 

inne demensomsorg (Okoli & Pawlowski, 2003) 

2.runde -> avhengig av utfallet av runde en 
   (Powell, 2003;  Okoli & Pawlowski,  2003; Skulmoski et al., 2007) 

 

Begrepene vurdert ut fra tallverdier 1-4 på relevans og nytte 

 1= begrepet er meget relevant for målgruppen og meget nyttig for dokumentasjon 

 2= begrepet er relevant for målgruppen og nyttig for dokumentasjon 

 3= begrepet er mindre relevant for målgruppen og mindre nyttig for dokumentasjon 

 4= begrepet er ikke relevant for målgruppen og ikke nyttig for dokumentasjon 

Sykepleiediagnose Relevans Nytte Alternativ formulering 

D1 Nedsatt evne til å utføre 
toalettbesøk 

D37 Mangler appetitt 

D 57 Psykomotorisk uro 
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Resultat Delfi studie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(Powell, 2003;  Okoli & Pawlowski,  2003; Skulmoski et al., 2007) 
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Vurdering av 
relevans og 
nytte 1-4 

Vurdering av 
begreper 

med 
usikkerhet i 
konsensus 

 
1. Runde  

368 begreper 
 

2. Runde  
37 begreper 

Analyse/ 
Utvelgelse 

 

• 77 diagnoser 
• 78 mål 
• 146 intervensjoner 



Eksempler på identifiserte ICNP-begreper fra katalogen: 

Sykepleiediagnoser Sykepleiemål/resultat Sykepleieintervensjon 

Nedsatt evne til å spise 
selv (10000973) 

Impaired Self Feeding 

Tilfredsstillende 
ferdigheter i å spise selv 
(10028253) Able To Feed Self 

Observere evne til å spise 
selv (10013474+10000166) 

Observing Ability To Feed Self 

Urininkontinens  
(10025686) 

Urinary Incontinence 

Tilfredsstillende 
vannlatning 
(10014956+10020450) 

Effective Urination 

Vurdere vannlating 
(10002673+10020450) 

Assessing Urination 

Kvalme (10000859) 

Nausea 

Ingen kvalme (10028984) 

No Nausea 

Administrere medikament 
(10001804) 

Administering Medication and 
Solution 

Svikt i egenomsorg 
(10023410) 

Self Care Deficit 

Positiv evne til å utføre 
egenomsorg (10025714) 

Able To Perform Self Care 

Fremme egenomsorg av 
personlig hygiene 
(10015801+10017661+10017769 

Promoting Self Care Self 
Hygiene 

Tendens til vandring 
(10001675) 

Tendency To Wander 

Ingen vandring (10029201) 

No Wandering 

Vurdere skjerming 
(10002673+10015864) 

Assessing Protecting 
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Resultat fokusgruppe: 

Utvikling av pleieplan 

 

• Katalogen et hjelpemiddel 

• Liste med begreper gjør det lettere å huske alt 

• Psykososiale behov og kommunikasjon 

hovedområder i utvikling av pleieplan 

• Spesifikke begreper bør knyttes til kognitiv svikt 

• Formuleringer bør være positivt ladet 
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Resultat fokusgruppe 

Sykepleiediagnoser for personer med demens 

 

 

Sykepleiediagnoser knyttet til 

psykososiale behov  er viktig å 

dokumentere. 

 

Skille mellom atferdsendringer 

knyttet til kognitiv svikt og 

atferdsendringer knyttet til 

psykisk/mental tilstand . 
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Behov knyttet til identitet, 

tilknytning, trøst, inkludering 

og beskjeftigelse er viktig å 

formulere 



Resultat fokusgruppe 

Målsetning for personer med demens 

 

 

Man søker å gi personer med 

demens en god opplevelse og 

å gi dem en følelse av å være 

hjemme 

 

 

Realistiske og positivt 

formuleringer 

 

 

 
 
 

Begrepet normal bør ta     
utgangspunkt i hva som er 
normalt for personer med 
demens 
 

 Ingen er en unormal tilstand 
 

 Oppleve og opprettholde har et 
positivt fokus 
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Resultat fokusgruppe 

Intervensjoner for personer med demens 

 

 Formuleres konkret og være 

beskrivende  

 

 Formuleringer av tillitsskapende 

tiltak 

 

Nøyaktig formulering kan øke 

profesjonalitet 

 

Opplevelser av begreper 
knyttet til intervensjoner: 
 
- Noen av formuleringene er for 
lange 
 

- De lange formuleringene er 
forklarende 
 

- Noen begreper oppleves 
overflødige 
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Samlet viser studien: 

• Nødvendig med konkrete og dekkende begreper for 

dokumentasjon, knyttet til fysiske og psykososiale behov, for å 

ivareta sikkerhet, kontinuitet og kvalitet på sykepleie til 

personer med demens. 

 

• Behov i forhold til kommunikasjon er fremtredende. 

 

• Bør være økt fokus på begreper knyttet til grunnleggende 

psykososiale behov som identitet, trøst, tilknytning, inkludering 

og beskjeftigelse. 
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Veien videre… 

• ICNP forutsetter kontinuerlig utvikling. 

 

• Katalogen er sendt til terminologiutviklere i ICN og en stor 

andel av begrepene er inkludert i versjon 2017. 

 

• Videre forskning bør gjøres på om begrepene er dekkende for 

dokumentasjon av sykepleie til personer med demens, samt 

implementeringsstudier. 

 

• http://www.biomedcentral.com/1472-6955/14/49  
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