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1. Beskrivelse av tema 
 

Veiledende behandlingsplaner (VBP) er et dokumentasjons- og beslutningsstøtteverktøy i 

klinisk dokumentasjon av sykepleie (KDS) i DIPS. Alle helseforetak i HSØ, og de fleste 

helseforetak i de andre helseregionene, benytter VBP-er. En VBP er en predefinert liste man 

kan velge fra når man skal lage en behandlingsplan til en pasient i DIPS. En VBP er, som 

navnet tilsier, veiledende for en pasientgruppe eller en problematikk, og må derfor ikke 

forveksles med en prosedyre.  Det kan hentes enkeltelementer fra flere VBP-er inn i 

pasientens egen behandlingsplan. Elementer hentet fra en VBP redigeres, slik at de dekker 

pasientens individuelle behov. Bruk av en VBP skal:  

 bidra til å sikre kvalitet, kontinuitet og informasjonsflyt i sykepleie  

 forenkle og effektivisere dokumentasjonsarbeidet 

 sikre et standardisert språk i dokumentasjonen ved å benytte kodeverk/klassifikasjon i 

sykepleie 

 standardisere sykepleien til den enkelte pasient 

 fremme faglig utvikling og samarbeid i selve HF-et og på tvers i regionen 

 gi mulighet for å måle kvalitet på den sykepleien som utføres ved hjelp av relevante 

rapporter 
 

2. Standard 

1. Arbeidsgruppen skal utarbeide veiledende behandlingsplaner som er 

kunnskapsbasert i henhold til vedtatt metode (ref 1) 

 

Som vist tidligere under de vurderinger som ble gjort i gruppen viste det seg at det ikke 

var praktisk gjennomførbart å anvende regional brukerveiledning/standard for 

kunnskapsbasering for å utvikle og sette sammen/gjenbruke regionale VBP-er. Følgende 

anbefales: 

 

Gjeldende standard for kunnskapsbasering av VBP-er revideres og oppdateres slik at den 

beskriver hvordan en kunnskapsbaserer: 

 en nyutviklet VBP  

 en VBP som er satt sammen av eksisterende VBP-er 

  

Selve prinsippet for kunnskapsbaseringen, som er agree-verktøyet, beholdes som et 

grunnlag for metoden. Derimot er det ønskelig å utvikle metoderapporten slik at den er 

mer tilpasset elementene i en behandlingsplan. Det betyr at en tar ut elementer som har 

liten relevans og omhandler spesifikke prosedyre- og forskningselementer som for 

eksempel klarhet og presentasjon, anvendbarhet og redaksjonell uavhengighet.  

 

2. Det utarbeides 6 – 10 felles regionale veiledende behandlingsplaner. 
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Det ble i alt utviklet 12 VBP-er, men det er 11 som nå er klar for godkjenning i RKD. 

 

Følgende 11 regionale VBP-er er utarbeidet og anbefales:  

 Angst 

 Ernæringssvikt - underernæring 

 Fall - forbygge 

 Forvirring - akutt 

 Hjerneslag – akutt 

 Hjerneslag - rehabilitering  

 Kvalm 

 Selvmord – risiko for 

 Sepsis - akutt 

 Smerte – akutt 

 Smerte – kronisk/kreft 

 

Pga tidsmangel fikk ikke VBP-gruppen gjennomgått forslaget til regional VBP 

Respirasjonssvikt. Det anbefales at denne VBP-en ferdigstilles og godkjennes gjennom 

online/telefonmøte mellom HF-ene og deretter sendes til regionalt senter for kunnskapsstøtte 

for kvalitetsgjennomgang og til programstyret RKD for godkjenning. 

 

3. Det utarbeides forslag til kvalitetssikring av regionale VBP i henhold til vedtatt 

metode, og rollen til regionalt senter for kunnskapstøtte ved SI skal tydeliggjøres. 

 

I prosjektperioden ble regionalt senter for kunnskapsstøtte, SI, kontaktet og det ble avholdt et 

møte angående: 

 Hvordan kunnskapsbasere/kvalitetssikre regionale VBP-er 

 Hvordan og hvem skal godkjenne 

 Hvem skal forvalte  
 

Følgende framgangsmåte ble besluttet: 

 Regionale VBP-er kunnskapsbaseres med utfylling av metoderapport fra HF-ene som 

setter dem sammen.  

 De godkjennes i den regionale VBP-gruppen. 

 Regionalt senter for kunnskapsstøtte ved SI gir endelig godkjenning.  

 

Regionalt senter for kunnskapsstøtte har kun ressurser for kunnskapsstøtte av VBP-er i ca 2 

dager per måned i regionen. Det ble foreslått en ”online” ressurs for spørsmål og veiledning. 

Alle 11 VBP er kvalitetssikret og metoden som er brukt er godkjent av Regionalt senter for 

kunnskapsstøtte ved SI 

 

4. Det utarbeides forslag til regional forvaltning av regionale VBP-er.  

 

Regionale VBP-er skal utvikles og forvaltes regionalt av hovedgruppe KDS med VBP- 

undergruppe som er sammensatt av sykepleiere fra alle HF-ene. Dette er nå i regi av RSKD 
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gjennom hovedgruppe KDS. Det skal opprettes et regionalt kompetansesenter for klinisk 

dokumentasjon og det kan være naturlig at ansvar og forvaltning av KDS overføres dit. 

 

3.1.5 Konsekvenser ved innføring av regional standard 

Det medfører ikke større endringer i forhold til ressurser ved innføring av regional standard 

for de sykehus som allerede anvender VBP-er i DIPS. 

 

3.1.6 Behov/ønsker om utvikling i DIPS 

Gruppen kom fram til følgende behov/ønsker for videre utvikling i DIPS: 

 

En må synliggjøre sammenhengen mellom diagnose – intervensjon – resultat. Et nytt 

kodeverk må på plass som ivaretar hele prosessen slik at sammenhenger kommer fram. I dag 

er versjonene av NANDA og NIC foreldet, ikke oversatt til norsk siden 2004, og det kom 

tydelig fram i arbeidet at det var diagnoser og intervensjoner som manglet. Spesielt gir dette 

seg utslag innenfor spesialfelt som for eksempel psykiatri. Det er derfor nødvendig å 

implementere en komplett klassifikasjon og koding i sykepleie, ICNP (Internasjonal 

klassifikasjon i sykepleie), som også innebærer koding av resultat. 

 

Representanter fra KDS-gruppen i HSØ deltar i utviklingsprosessen av ny 

behandlingsplanmodul i DIPS ARENA som nå utvikles tverrfaglig. Det er et forslag om 

endring fra behandlingsplan til forløpsplan. Kodeverket kan være spesifikt for hver enkelt 

profesjon i DIPS Arnea.  

 

Medlemmer i KDS-gruppen er også aktivt med i arketypeutviklingen i samarbeid med 

Nasjonal IKT. 
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