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Senter for ICNP  
ved Universitetet i Agder 

I juni 2017 ble Senter for ICNP etablert ved Univer-
sitetet i Agder. Formålet  med senteret er å stimu-
lere til økt bruk og  integrasjon av ICNP i dokumen-
tasjon av helsehjelp i Norge. Senteret vil spille en 
sentral rolle i arbeidet med oversettelse og videre-
utvikling av terminologien, og arbeider for økt 
kunnskap og implementering i utdanning, helse-
foretak og kommunehelsetjeneste. 

Innsatsområder: 

 Etablere et nasjonalt nettverk   

 Arrangere workshops og annet for å gjøre 

ICNP kjent i utdanning og praksis 

 Delta i nordisk samarbeid 

 Følge opp og bistå i arbeid med oversettelse 

av ICNP og kunnskapsbasering av  veileden-

de planer og kataloger. 

 Stimulere til og støtte forskning på området 

 Arbeide for nasjonal forankring  

 

 



En veiledende plan inneholder kodet informasjon 
om problemstillinger/behov for helsehjelp, pasien-
tens ressurser, ønsket resultat, tiltak og evaluering. 
Planene individualiseres for den enkelte pasient.  
 
NSF og USTH Vestfold har utviklet planer tilpasset 
kommunehelsetjenesten. I spesialisthelsetjenesten 
(Helse sør-øst) brukes behandlingsplan. 

 

Bruk av veiledende planer kan gi: 
 
 Effektiv og kvalitetssikker dokumentasjon av 

helsehjelp 
 

 Oversikt over pasientens status og behov for 
helsehjelp 
 

 Presist språk som brukes av alle 
 

 Prosesstøtte til helsepersonell  
 
 Utgangspunkt for dialog, brukerinvolvering 

og tverrfaglig samarbeid 
 
 Kompetanseutvikling og bevisstgjøring i ut-

vikling av dokumentasjon og arbeidsproses-
ser 
 

 Tilgang til data til bruk i kvalitetsforbedrings-
arbeid , forskning og ledelse 

 
 

ICNP er et terminologisystem som er utviklet for å 
dekke sykepleiernes behov for dokumentasjon av 
helsehjelp. Terminologien egner seg  godt for bruk 
i veiledende planer.  
 
International Council of Nurses (ICN) eier og utvik-
ler ICNP.  
 
ICNP er oversatt til norsk, og den siste versjonen 
(2017) har over 4000 begreper og utsagn.   
 
ICNP gir mulighet for å spore og søke etter pasi-
entinformasjon i EPJ.   

Hva er Internasjonal 
klassifikasjon av 
sykepleiepraksis ICNP® ? 

Det er laget 14 veiledende planer for kommune-
helsetjenesten og 11 regionale veiledende behand-
lingsplaner for spesialisthelsetjenesten (Helse sør-
øst).  
 
Planer for kommunehelsetjenesten: 
 Risiko for underernæring 
 Risiko for fall 
 Risiko for trykksår 
 Risiko for urinveisinfeksjon 
 Nedsatt evne til å håndtere legemiddelregime 
 Trykksår 
 Lavt ernæringsinntak 
 Høyt ernæringsinntak 
 Problemer med å utføre munnhygiene 
 Problemer med å utføre munnhygiene hos 

kritisk syke og i terminal fase 
 Risiko for forvirringstilstand 
 Utfordrende atferd 
 Akutt forvirring 
 
Planene er tilgjengelig på  NSF, UIA og USHT sine 
nettsider. 
Helse sør-øst sine planer er tilgjengelige på  
www.helse-sorost.no 

Hva er en veiledende plan? 

Hvorfor veiledende plan? 

Fritekst er den vanligste metoden for dokumenta-
sjon i kommunehelsetjenesten og det brukes mye 
tid til å dokumentere helsehjelp.  
 
Bruk av fritekst uten struktur gir risiko for feiltolk-
ninger av viktig informasjon. 
  

Fritekst hindrer uttrekk av data til kvalitetsforbed-

ringsarbeid, forskning og ledelse.  

EPJ-systemene mangler prosesstøtte og funksjona-

litet for gjenbruk av  data. 

Veiledende planer med ICNP® gir prosesstøtte i 

dokumentasjon av helsehjelp og tilgang til struktu-

rerte data  fra EPJ. 

Tilgjengelige veiledende planer 


