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Funksjonalitet i EPJ-systemene i dag 

• For det meste ustrukturerte data 
 

• Lite sammenheng mellom ulike 
deler av arbeidsprosessene 
 

• Lite gjenbruk av data 
 

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

 

    

Prøvesvar 

Status 

Kartlegging ernæring 

Rapport 

Tiltak 

Diagnose 

Notat 



Utfordringer 

• Ulik kompetanse 

• Ikke tilstrekkelig opplæring 

• Ulik leder oppfølging  

• Mangler prosess- og 
beslutningsstøtte 

• Sykepleietjenesten mangler 
oppmerksomhet i 
utviklingsprosesser   

 



Utfordringer  

• Vaktskifter tre ganger om dagen, syv dager i uken 

• Behov for detaljerte planer for helsehjelp 

• Ulike oppfatninger og holdninger knyttet til å dokumentere 

• Helsehjelp beskrives veldig ulikt 

 

 



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 

(10037224) 
 



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 



Risiko for fall   Mål: Ingen fall 
 

Kjennetegn  
• Balanseforstyrrelser  

• Miljøsikkerhetsproblem 

 

Ressurser 
• Positiv ernæringsstatus 

• Er oppegående med 
hjelpemidler 

 

Tiltak 
• Vurdere fallrisiko 

• Trene på bevegelsesteknikk 

• Opplæring i bruk av 
ganghjelpemidler 

• Tilrettelegge miljø 



Først og fremst handler dette om:  

 

•  Pasientsikkerhet 
 
•  Pasientmedvirkning  
 
•  Kontinuitet 
 
  Bilde  fra pasientsikkerhetsprogrammet  
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Strukturert dokumentasjon og bruk av terminologi 
gir kunnskap om: 

Hvilke problemer pasienten har behov for hjelp til  

    Hva som gjøres  
 

Hvilke resultater oppnås 

Bedre mulighet for ressursstyring, kvalitetsforbedring,  

forskning, innovasjon og undervisning 
 



Anbefaler Integrasjon av Internasjonal klassifikasjon 
for sykepleiepraksis 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 

 

 

 

 



ICNP: Samling av begreper for å beskrive  
sykepleietjenesten 

• Sykepleiediagnoser 
/resultater(ca 805) 

 

• Handlinger, tiltak, 
intervensjoner  (ca 1019)  

 

• Versjon 2015 har totalt 4212 
begreper/utsagn 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://dinby.dk/vinderup-avis/lego-stoetter-landsindsamling&ei=yvMsVYbnL-GZygP6m4LICw&bvm=bv.90790515,d.bGQ&psig=AFQjCNGmSFlYGqlq6XKcuvS-uoD-UgOe1Q&ust=1429095755351906




Kartlegging, plan og resultat i en sømløs prosess 

Kunnskapsbasertpraksis,no  G.Jamtvedt (2000) 

  



Prosesstøtte i veiledende planer 

 

 PRB 
• Problemstilling 

• Predefinert tittel på plan 

Mål 
• Predefinert mål knyttet til problemstilling 

• Målsettingen må konkretiseres for denne pasienten 

Tiltak 

• Forslag til tiltak knyttet til problemstilling  

• Aktivt valg av aktuelle tiltak, krever kompetanse 

• Tiltakene må konkretiseres for denne pasienten 



Erfaringer fra prosjektet 

«Blir mer bevisst på at kvaliteten 
på utøvelsen av sykepleie 
synliggjøres i dokumentasjonen»  

«Fremmer yrkesstolthet» 

«Blir mer bevisst pasientens 
ressurser og begrensninger og hva 
som faktisk er årsaken til at de 
trenger hjemmesykepleie» 

 



Brukerinnflytelse 

«Samtaler rundt et 
problemområde. Jeg får pasienten 
sine tanker og innspill på hvordan 
vi i praksis kan løse et problem» 

 

«Pasienten beskriver egen 
situasjon og understreker prioritet 
og ambisjoner» 

 



• 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 

 



 
Patients need great nurses  

and  
 

«Great nurses need great 
systems» 

 

 

 

Nick Hardiker, professor, University of Salford, UK,  
Director of e-health, ICN 


