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Standardisering 

Status 

Strukturert journal 
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Standardisering 



•Også kjent som «e-helsemeldingen» 

•Regjeringens overordnede mål: 

– Helsepersonell skal ha enkel og sikker 

tilgang til pasientopplysninger i regionen 

– Innbyggerne skal ha tilgang til enkle og 

sikre digitale tjenester 

– Data skal være tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, helseovervåkning, 

styring og forskning 

•I praksis: 

– Overgang til digitale verktøy 

– Bruk av strukturert informasjon 

– Felles rutiner og prosedyrer 

– Sentraliserte IKT-løsninger 

– «Tilgang på tvers» 

– Mer pasientinnsyn 

 

 

 

Én innbygger - én journal 

Hvorfor standardisere 
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Hvorfor standardisere 

• Snakke samme språk både 
teknisk og helsefaglig 
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Hvorfor standardisere 

• Snakke samme språk både 
teknisk og helsefaglig 

• Forstå hverandres ulike 
uttrykk med samme 
mening? 

• Samme «uttrykk» med ulik 
mening? 

 
 



 

 

En standard beskriver de felles regler, retningslinjer 
og/eller egenskaper ved produkter eller 
arbeidsprosesser som må følges for å oppnå optimalt 
resultat i en gitt kontekst 
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Definisjon standard 



9 

Regionale standarder 



• Kunnskapsbasert etter regionale retningslinjer og 
prosedyrer (Lovverk/forskning – Erfaring – Pasientpreferanser)  

• Sikrer kvalitet og kontinuitet i sykepleie og 
dokumentasjonsprosess  

• Forenkler og effektiviserer dokumentasjonsarbeidet 

• Standardiserer språket i sykepleiedokumentasjonen ved å 
benytte felles kodeverk 

• Standardiserer sykepleien til den enkelte pasient 

• Fremmer faglig utvikling og samarbeid på tvers 

• Gir oss mulighet for å måle kvalitet i sykepleie ved hjelp 
av rapporter/uttrekk data 
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Hva er en veiledende behandlingsplan 



• Sykepleiediagnoser (NANDA - ICNP) 

• Mål for sykepleien (resultat) (ikke kodet i dag – ICNP) 

• Intervensjoner/Tiltak (NIC – ICNP)) 

• Forordninger (ikke kodet i dag – ICNP) 

• Er de konkrete oppgavene som utføres til den enkelte 
pasient 

• Skrives i fritekst, med utgangspunkt i forordninger hentet 
fra Klassifikasjon av sykepleieintervensjoner (NIC) eller 
lokale prosedyrer 
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Innhold VBP 
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Status 



• Alle VBP-er utviklet i OUS ligger på nivå 1 i 
eHåndboken og på internett 

• Regionale VBP-er tilgjengelig på internett OUS 

• Det er i bruk 193 VBP-er  

• 184 av de er utarbeidet i OUS 

• 90 % er kunnskapsbaserte 

• 95 % brukes på tvers av klinikk og avdeling 
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Bruk og tilgjengelighet 



Veiledende behandlingsplaner i OUS 

VBP har vært i bruk over 83 000 ganger siste 3 mnd 
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Utarbeidet av Trine Stavseth, Avdeling for kliniske systemer (AKS) - OUS 



10 på topp 

Navn på VBP Antall 

Akuttinnleggelse 5280 

Oppvåkning - PO 5280 

Operasjon - Kortvarige inngrep 4578 

Ortopedi - Generell 3385 

Operasjon - Generell 3120 

Aktivitet og funksjonssvikt - PO/Intensiv 2098 

Hjerte - Postoperativ 1770 

Koronar angiografi og PCI - Planlagt 1550 

Postoperativ - Generell barn 1458 

Operasjon - Nevrokirurgi, generell 1420 

Kreftbehandling - medikamentell 1411 

Preoperative forberedelser - Barn 1402 

Rus - Avgiftning 1355 

Operasjon Øye - Fremre 1340 

Epilepsi - Anfall 1317 

Hjertesvikt 1203 

Prematur 1155 

Epilepsi - Veiledning 1096 

Thorax - Preoperativ 1076 

Smerte - Akutt 1036 
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Utarbeidet av Trine Stavseth, Avdeling for kliniske systemer (AKS) - OUS 
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Strukturert journal 



Utgangspunkt for bruk av kodeverk  

• Kodeverk i sykepleie lagt inn i behandlingsplanmodulen i DIPS 

• Kan enkelt hentes opp enten enkeltstående diagnoser eller tiltak 
eller fra en preformulert kontekstuell veiledende plan(er) 

• Integrasjon av et kodeverk er forutsetningen for en strukturert 
journal 

• Kodeverk i sykepleie er mere komplekst oppbygd enn i for 
eksempel innenfor medisin (ICD-10) 

• Inneholder både diagnoser, resultatmål og intervensjoner (ICNP) 

• Det er kun kliniske kodeverk innenfor medisin og funksjon som er 
tilgjengelig nasjonalt 

 



• Går bort fra tekstbasert journal til fordel for søkbare data som kan 
gjenbrukes – en betydelig forbedring på hvordan informasjon kan 
utnyttes i en klinisk situasjon 

  

• I en strukturert journal blir en større andel av informasjonen 
standardisert 

  

• Samtidig gjøres den maskinlesbar slik at den har teknologistøtte 
mot andre systemer som er i bruk av sykehuspersonell 

 

•  Gjenbruken av data muliggjøres ved bruk av arketyper 

 

Hva betyr openEHR – åpen løsning EPJ?  
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• Et felles verktøy for å planlegge og gi oversikt 
over et behandlings- og pasientforløp, for alle 
faggrupper som deltar i pasientbehandlingen 

• I 2017 ferdigstilles ny (tverrfaglig) 
behandlingsplan for pilotering (forsinket)  

• Faggruppene må legge inn informasjon 
strukturert slik at det kan sammenstilles 

• Kodeverk må være tilgjengelig i selve 
informasjons- og arbeidsflyten 

• Tidslinjevisning 
 
 

Ny behandlingsplan i DIPS Arena  
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Utvikling behandlingsplan 

• Utviklingen av ny (tverrfaglig) behandlingsplan har vært ujevn 
og fragmentert  

• Det er ikke tatt høyde for de faglige og kulturelle aspektene 
ved endring av dokumentasjonspraksis i medisin og andre 
helsefag 

• Sykepleiere har brukt sykepleieprosessen i 
dokumentasjonspraksis  

• Digitalisering har medført revitalisering og bruk av prosessen i 
EPJ  

• Muliggjør integrasjon av kodeverk i dokumentasjonsprosessen 



• Regional KDS nettverk går inn for bruk av ICNP (internasjonal 

klassifikasjon av sykepleiepraksis) ut fra følgende begrunnelse: 

 

– DIPS ASA har overlatt til sektoren selv (alle helseprofesjoner) å 
beslutte hvilket kodeverk som skal benyttes   

– NANDA og NIC oppdateres ikke og er ikke oversatt på 10 år 

– Mangler koding av resultatmål  

– Bruker mange fritekstkoder 

– Det er et mål, nedfelt i regional prosedyre, at 
behandlingsplanen er hoved-dokumentasjonsverktøy i sykepleie 

 

 

 

Bruk av kode- og klassifikasjonssystem  
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• Konvertere alle kunnskapsbaserte VBP-er (prosjekt?) 

• Beslutte i fagmiljøet (nettverk) på hvilket nivå vi skal 
legge oss i forhold til koding av forordninger 

• Samarbeide med både NSF og DIPS for prosess – 
støtte og strategi 

• Samarbeide på tvers tjenestenivå fag  

• Samarbeide med andre utviklingsmiljø  

• Utvikle e-læringsmateriell for koding og 
kunnskapsbasering - standardisering 

 

 

Fra NANDA og NIC til ICNP  



  

 

 

26 

Nye løsninger 

• Veiledende behandlingsplaner (standarder) er et 
viktig og essensielt verktøy for kunnskaps- og 
beslutningsstøtte i sykepleie 

• Tendensen er at vi går ned på antall VBP-er 
• Dette er utviklingsarbeid og må forankres tett opp 

mot den kliniske praksis og ledelse 
• Ny funksjonalitet åpner nye muligheter for bedre 

koordinering og samspill mellom både tjenestenivå 
og faggrupper 

• Èn innbygger – èn journal betyr ikke èn leverandør 


