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Standard veiledende planer

Hva betyr det i praksis?

eHelse 2015

NSF og USHT - Forprosjekt 2015

• Prosjekteier: Norsk Sykepleieforbund fag- og 
helsepolitisk avdeling

• Driftes i samarbeid med Utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmesykepleie i Vestfold (USHT)

• Januar 2014 – sykepleiere fra 24 kommuner deltar i 
NSF sitt prosjekt med utvikling av veiledende planer 
kodet i Internasjonal klassifikasjon for 
sykepleiepraksis – ICNP
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Forankring i nasjonale planer/utredninger
• Én innbygger - én journal 

Meld. St. 9 (2012 – 2013) 

• Utredning av «én innbygger –

én journal» 2014

• God kvalitet – trygge tjenester 

Meld. St.10 (2012-2013) 

• Kvalitet i pleie- og 

omsorgstjenester IS-1201

• Nasjonal handlingsplan for 

eHelse 2014 – 2016

Nasjonale standarder og anbefalinger

Prosjektet vil følge prinsipper fra nasjonale 
standarder for kommunikasjon av 
pasientinformasjon og IKT-arkitektur og 
arbeide for at ICNP blir en del av det 
gjeldende kodeverk godkjent av 
Helsedirektoratet.
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Hvorfor standardisering?

• Stor variasjon i kvalitet på 
dokumentasjon av helsehjelp

• Fritekst – upresist og ulik 
tolkning

• Utfordrende å hente 
informasjon og gjenbruke 
data

Gevinster på mange nivå
• Økt pasientsikkerhet
• Faglig forsvarlighet – standard for kvalitet
• Prosess og beslutningsstøtte for helsepersonell
• Bedre kontinuitet - effektiv informasjonsflyt og samhandling
• Brukermedvirkning, mestring og forebygging
• Tilgang til rapporter om risikonivå, intervensjoner og resultater
• Verktøy for styring og personaloppfølging
• Aggregerer data, økt kunnskap om gitt helsehjelp
• Automatisere innhenting av informasjon knyttet til nasjonale 

kvalitetsindikatorer
• Sammenligning nasjonslat og internasjonalt
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Dokumentasjonsprosess

Kunnskapsbasert
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Målsetting

Å utvikle og teste standardiserte planer i en elektronisk 
pasientjournal ved bruk av ICNP

• Kvalitetssikre planene som er utviklet i 2014 og videreutvikle disse i tråd med 
ICNP terminologi

• Utarbeide eksempler på planer integrert i EPJ
• Samkjøre med andre prosjekter
• Utvikle metodikk for utvikling og kvalitetssikring
• Utarbeide struktur for kategorier og kartlegge hvilke standardiserte veiledende 

planer som er hensiktsmessige

Organisering og ansvar
Prosjektet er forankret i NSF og USHT Vestfold. Prosjektleder Unni Stensvold 

Styringsgruppe 
• NSF v/ Kathryn L. N. Mølstad
• KS v/ Egil Rasmussen Observatør 
• Helsedirektoratet v/ Michael Christian Kaurin
• Representant for deltagende kommune

Prosjektgrupper
1. Ernæring – delprosjekt i regi av USHT Vestfold
2. Integrasjon av veiledende planer i EPJ
3. Utvikling og kvalitetssikring av planer
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Referansegruppe og ressurspersoner

Referansegruppe
• Ragnhild Hellesø UIO
• Trine Lando Helse SørØst sykehuset i Østfold
• Hilde Jønsson Meråker Vernesregionen

Ressurspersoner
• Lene Laukvik - Sam Eyde vgs. 
• Jorunn Bjerkan - hint
• Ann Kristin Rotegård – Cappelen Damm

Andre:
• Helse SørØst v/dokumentasjonsgruppen for regionale veiledende planer
• Leverandører – Acos deltar, andre følger prosjektet

Avgrensning
I tråd med utvikling av tiltakspakker og kvalitetsindikatorer utarbeides planer 
for fem av områdene i pasientsikkerhetsprogrammet:

• Risiko for fall
• Risiko for underernæring
• Risiko for trykksår
• Risiko for urinveisinfeksjoner
• Risiko knyttet til legemiddelhåndtering
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Vi er i gang 

• Utkast til veiledende planer klare for tilbakemeldinger fra 24 
kommuner

• Arbeides med å legge inn i EPJ
• Planlegger testing i pilot høsten 2015 

Vis planer
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Vis flytskjema

Vis EPJ
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Vis EPJ

Vis EPJ
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