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Prosjekt utvikling og testing av veiledende 
planer med ICNP® i elektronisk pasientjournal 
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• Utkast 
veiledende 
planer 
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Planer som er testet i EPJ 

• Risiko for fall 

• Risiko for underernæring 

• Risiko for trykksår 

• Risiko for infeksjon i urinveissystemet  

• Nedsatt evne til å håndtere legemidler 

 



Planer som er utviklet og kommer i løpet av våren 

• Personlig hygiene 

• Trykksår 

• Lavt ernæringsinntak 

• Høyt er næringsinntak 

• Risiko for forvirringstilstand 

• Utfordrende atferd 

• Akutt forvirring 

• Problemer med å utføre munnhygiene 

• Problemer med å utføre munnhygiene hos kritisk syke og i terminal fase 



Kunnskapsbasert praksis  

Kunnskapsbasertpraksis,no  G.Jamtvedt (2000) 

  



Trinnene i utvikling av veiledende planer 

Tittel 
Helse-

spørsmål 

Mål          
Tiltak 

Kjennetegn 
Ressurser 

Kunnskaps-
grunnlag 

Kritisk 
gjennomgang 

ICNP® EPJ 



Helsespørsmål 
 
• Hvordan kan helsepersonell fremme…., 

lindre…., redusere…. Osv 
 

Mål, tiltak  
kjennetegn og ressurser 
 
• Kjennetegn og ressurser ut fra kartlegging 

og samhandling 

• Pasientens mål? 

• Tiltak ut fra helsespørsmål, prosedyrer og 
retningslinjer 

 



Kunnskapsgrunnlag 

• Pasientsikkerhetsprogrammet og nasjonale retningslinjer 
• Validert kartleggingsverktøy 
• Tiltakspakker 
• Kunnskapsgrunnlag 

• Prosedyreverk 
• Tiltak 
• Kunnskapsgrunnlag 

• Litteratur 
• Forskning 
• Kurs i regi av Kunnskapssenteret 

 



 
Kritisk gjennomgang 

• Språk 
• Overlappende områder  
• Rekkefølge tiltak 

 

 



Koble mot begreper og utsagn i ICNP® 
• De fleste begrepene var enkle å finne i 

ICNP® 
• Har søkt og fått flere nye begrep tatt inn 

i terminologien 
• Hvor mye skal kodes?  

 
 

Implementere i EPJ-system (CosDoc) 
• Brukte eksisterende funksjonalitet i 

CosDoc i samarbeid med leverandør. 

 



Risiko for Trykksår 

Mål/ønsket resultat: Ingen trykksår 

Ressurser Kjennetegn/ risikofaktorer Sykepleietiltak Spesifisering av tiltak  (Ikke kodet) 

I stand til å forflytte seg Anemi   Administrere plan for smertehåndtering  Spesifiser 

Evne til å ivareta hygiene Dehydrering Administrere væskebehandling Spesifiser 

Evne til toalettbesøk Diabetes Assistere ved toalettbesøk Beskriv 

Evne til å håndtere legemiddelregime Feilernæring Fremme røykeslutt Beskriv 

Kunnskap om forebygging av trykksår Hypoksi Gjennomføre legemiddelgjennomgang Angi tidspunkt eller hvor ofte 

Oppmerksomhet på symptomer Infeksjon Leire pasienten Beskriv prosedyre og individuelle hensyn 

Positiv ernæringsstatus Inkontinens for avføring Minimalisere inaktivitet Beskriv 

Samarbeider godt Kroniske sykdommer >3 Overvåke hudproblem Beskriv. Hyppighet og lokalisasjon, hva skal sees etter? 

Tilfredsstillende hudkvalitet Mobilitetsproblemer Registrere  drikke Beskriv. Rutiner for registrering/dokumentasjon 

 Tilfredsstillende kognisjon Mobilitetsproblemer i seng Stell av hud Beskriv 

Tilpassede hjelpemidler  Polyfarmasi Sørge for   drikke   Spesifiser 

Urinkontinens Nedsatt aktivitet Sørge for hjelpemiddel Beskriv 

Nedsatt smerte-oplevelse Sørge for hælbeskyttelse Beskriv 

  Problemer med hudkvalitet   Sørge for   kontinensutstyr Beskriv 

  Rusmiddelmisbruk Sørge for trykkavlastende madrass   Spesifiser 

  Røyking Undervise om behandlingsregime Beskriv 

  Sengeleie Undervise om utstyr Beskriv 

  Tidligere trykksår Vurdere ernæringsstatus Angi når og hvor ofte 

  Trykk fra elementer i omgivelsene Vurder hudkvalitet Farge, fuktighet, temperatur, smerte, kløe. 

  Urininkontinens     



Eksempel på veiledende plan i EPJ 

 

 



• Utvikle veiledende planer på 
flere områder 
 

• Utarbeide metodikk og veileder 
for utvikling, kunnskapsbasering 
og oppdatering av veiledende 
planer 
 

• Utarbeide veileder for bruk av 
veiledende planer 

 

• Bidra i utvikling av ICNP® 
gjennom aktivt søke om å få 
antatt nye begrep  

• Pådriver for utvikling av EPJ-
systemer 

 


