
Implementering av ICNP ved bruk av veiledendeplan i 
Norge

Bente Christensen, Norsk Sykepleierforbund - NSF

Beate Kristiansen, Direktoratet for e-helse



Agenda | SOI konferansen 14.04.21

2

Erfaringer på bruk av ICNP
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Terminologi i sykepleieplaner



Status VP og ICNP begreper (ehelse)

 VP

 Hva er VP , hvorfor og effekt 
 Veiledende planer gir grunnlag for bedre arbeidsmetoder, økt kvalitet og økt pasientsikkerhet. 

Redusere utilsiktet variasjon.

 Standardisering

 Slides til Beate – hvorfor og effekt

 Status
 33 + 15

 Jobber for videre forvaltningsmodell. Videreføre dagens arbeid og produkter

 Nasjonal fagnettverk

 UiA

 ICNP/SNOMED 95% dekning , resterende 5% i arbeid

 HP 
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Felles språk | Hva er det?

Side 4

Med Felles språk menes en helsefaglig terminologi som skal 
brukes til strukturert dokumentasjon av informasjon knyttet 
til helsehjelp, samt relasjonene som binder den til andre 
kodeverk og registervariabler. 

Informasjon som benyttes i pasientforløp skal kunne 
gjenbrukes etter å ha vært registrert én gang, og de 
forskjellige terminologier og kodeverk skal benyttes til 

det formål de er tiltenkt.
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Terminologi i sykepleieplaner



Begreper  og veiledende planer sykepleiepraksis

 Kunnskapsbasert praksis

 Sykepleieprosessen

 Veiledende planer

 Standardiserte begreper 

 (ICNP & SNOMED)
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Har kommet inn som krav til sykepleierutdanningen

§ 5 Helse, sykdom og sykepleie – Ferdigheter

Kandidaten

a) kan anvende faglig kunnskap om helse og sykdom for å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette

og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse og justere ved behov

§ 14 Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet - Ferdigheter 

Kandidaten

b)     kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i 

sykepleieutøvelsen 

§ 15 Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet - Generell kompetanse 

Kandidaten

c)      har innsikt i kvalitetsindikatorer og standard terminologi i dokumentasjon av sykepleie
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ICNP i Elektronisk pasientjournal

Norsk Sykepleierforbund (NSF) startet i 2015 
et prosjekt i for å utvikle kunnskapsbaserte 
veiledende planer for bruk i sykehjem og 
hjemmesykepleien.

I de veiledende planene ble 
terminologisystemet International 
Classification for Nursing Practice (ICNP®) 
integrert.

Rapporten beskriver prosessen med utvikling 
og testing av planer i et elektronisk 
pasientjournal (EPJ).
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Resultater

 Lettere å formulere seg skriftlig 

 Bedre og tydeligere språk – presise 

overskrifter

 Enkelt og effektivt å bruke – mindre 

tidkrevende

 Bedre tilgang til og mer oppdatert 

informasjon 

 God oversikt over pasientenes status og 

behov for helsehjelp
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