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Tverrfaglig EPJ 

Pasienten i sentrum?

Sidsel R. Børmark, anestesisykepleier, PhD

Delprosjektleder Klinisk Dokumentasjon Sykepleie KDS

Regional EPJ ved OUS

Alt for lange journaler truer pasientsikkerhet

Pasientombud ved Ahus og tidligere 

jurist i Helsetilsynet i Østfold, Knut 

Fredrik Thorne:

”Det er et ledelsesansvar å få til gode 

rutiner på journalføring.

Jeg ble lut lei av å lese om doturer, 

soving, brødskiver med leverpostei, 

tannpuss og hvem de har hatt besøk av. 

Det var som endeløse dårlige skolestiler. 

Viktige medisinske observasjoner og 

beskjeder drukna mellom brødskiver og 

besøk, sier Thorne.

I flere tilfeller førte dårlig journalføring 

eller manglende oppfølging av 

informasjonen i journalene til alvorlige 

hendelser, og for noen pasienter endte 

det med døden.”

Pasientombud Knut Fredrik Thorne



2

Inndeling

• Motivasjon

• Tverrfaglig EPJ

• Dagens dokumentasjonspraksis

• Pasientfokusert vs profesjonsbasert 

dokumentasjon

• Konklusjon
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Motivasjon 

• Informasjonsdeling 

• Trussel mot pasientsikkerheten  

• Mangel på tilgjengelig og oppdatert 

informasjon

• Utålmodighet i befolkningen

En illustrasjon fra 1997…
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Dokumentasjonspraksis

• Pasientjournalen (EPJ)

• Beskriver pasientens behandlingsforløp 

• Struktur

• Lovkrav
– Innhold

– Intervensjoner

– Resultat

– Planer

– Tverrfaglig

• Profesjonsbasert 

• Delte dokumenter er ikke praksis

LEGE
SYKE-

PLEIER
FYSIO ERGO ERNÆRING

JOURNALGR JOURNALGR JOURNALGR JOURNALGR JOURNALGR

PASIENT
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TVERRFAGLIG FREMSTILLING

Måling av informasjonsoverlapp 

mellom sykepleiere og leger

• Sammenlignet innkomstnotatene og sammenfatningene 

(epikrisene) på samme pasient.

• Måling av når innkomstnotatene og sammenfatningene 

(epikriser) var godkjente og tilgjengelige for annet 

helsepersonell

Resultat

• Betydelig informasjonsoverlapp 

• Innkomstnotatet og sammenfatningen er tilgjengelig 

tidligere fra sykepleier enn fra lege på samme pasient.  

Interdisciplinary dokumentation of Health Care in the Electronic Health Record (EHR): Exploring 

Information Flow and Overlap (Børmark, S.R., 2014)
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Felles dokumentasjonsområder

INNKOMSTNOTAT

Pasientstatus

Medisinsk diagnose

Smerte

Medisinske forordninger

De overlappende områdene mellom sykepleiere og leger 

kan bidra til utvikling av en tverrfaglig EPJ som støtter 

informasjonsflyt mellom helsepersonell.

EPIKRISE/

SAMMENFATNING

Medisinsk diagnose

Legemidler

Oppfølging aktivitet

Oppfølging avtaler

Pasienten i sentrum 

– hva trenger vi?
Ikke dokumentarkivsystem, men strukturert innhold 

som gir beslutnings- og prosess-støtte i 

pasientforløpet

• krever interoperabilitet for å utveksle og dele 

helseinformasjon mellom helseprofesjoner

Nødvendig for

• at arbeidsprosesser og flyt støttes

• tilfredsstillende kommunikasjon og integrasjonen 

av helseinformasjon
12
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Interoperabilitet

FUNKSJONELL

• Informasjonsutveksling 

mellom to eller flere 

systemer

• Mellom ulike nivå i 

helsetjenesten

• Er også avhengig av 

lovgivning og personvern

SEMANTISK

• Forståelsen av delt informasjon

• Er avhengig av graden av 

enighet mellom sender og 

mottaker av informasjon

• Felles terminologi og 

innholdsmaler

• Nødvendig for automatisk 

prosessering i applikasjoner for 

klinisk beslutningsstøtte og       

planlegging av behandling

Konklusjon

• Pasientforløpet må være drivende for hva som legges 

inn og i visning/sammenstilling av journalinformasjon i 

EPJ

• Felles grensesnitt for visning av pasient og 

dokumentasjon

• Dokumentasjon langs en tidslinje

• Utfyllende i stedet for dobbelt

• Mulighet for å utveksle og dele helseinformasjon mellom 

helseprofesjoner


