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1. Beskrivelse av tema 
I dag utføres dokumentasjon av sykepleie elektronisk for hele Helse Sør Øst(HSØ) foruten ved 
Sykehuset Telemark og noen sykehus innunder Oslo Universitetssykehus. Telemark og OUS står 
foran en innføring av KDS DIPS og har nå vært deltaker i utarbeidelse av grunnlags-
dokumentasjon for anbefalingene.  
 
Noen foretak/sykehus i HSØ har dokumentert elektronisk i DIPS KDS i flere år, noen sykehus 
har nylig gjennomført innføringsprosjekter på elektronisk dokumentasjon av sykepleie (VVHF 
sist i 2012). 
 
KDS ressursgruppe Helse Sør Øst har siden 2006 hatt sentral funksjon knyttet til koordinering i 
bruk av dokumenttyper. VVHF har eks. gjenbrukt erfaring og dokumenttyper fra de andre 
sykehusene i regionen.  De ulike sykehus har imidlertid stått fritt i etablering av dokumenttyper. 
Ved gjennomgang ser vi at noen mindre sykehus har ca 4-5 sykepleie dokumenttyper mens andre 
større har 70 ulike dokumenttyper for sykepleietjenesten.  For å kunne dekke det meste at 
sykepleietjenesten sitt behov for å differensiere innhold i dokumentasjon bør det forefinnes flere 
ulike dokumenttype(Dette inntil EPJ leverandør finner bedre søkemuligheter på innholdet i 
dokumentasjonen). 
  
Sykepleiegruppen er opptatt av at informasjon skal være enkel å gjenfinne for alle faggrupper som 
har behov for det.  For mange dokumenttyper vil kunne gjøre journalen uoversiktlig.  Det er en 
enighet i gruppen at antall dokumenttyper bør begrenses og standardiseres. 
 
 
DIPS har ingen mulighet pr i dag til å søke opp enkelte ord i et dokument og det er begrenset 
mulighet til sortering på dokumenttypebetegnelse.  Foretakene og Helse Sør Øst må fokus til 
DIPS ASA på at søkefunksjon i DIPS må forbedres.  Dette ser vi vil bli bedre i DIPS Arena.  
Med DIPS Arena vil trolig behov for antall dokumenttyper reduseres. 
 
Pr. i dag er det også ingen mulighet å låse deler av ord i en dokumentbetegnelse dersom du åpner 
for bruker til å endre dokumentbetegnelsen.  Dette kan være en utfordring fordi da kan forfatter 
av dokument kalle dokumentet ” hva de vil”.   Eks. kan et kartleggingsnotat få helt annet navn og 
dersom første ord endres, noe som igjen medfører at ikke alle kartleggingsnotat legger seg etter 
hverandre i DIPS ved inkrementelt søk. Det kan medføre ulemper med det.  Noen foretak har 
gitt brukere mulighet å endre dokumentbetegnelsen på alle dokumentere og referer til at 
betegnelsen endres i liten grad ved dokumentasjon.  Andre foretak som også har gitt brukere 
denne mulighet, sier at det ikke er blitt rapportert som et problem at ikke lesere av journal ikke 
finner igjen det de ønsker av informasjon med bakgrunn i dokumentbetegnelsen.  
 
Innføring av standard vil medføre reduksjon av antall dokumenttyper for flere foretak og tilgang 
til flere dokumenttyper, for andre. 
 

2. Standard 
Dokumenttyper (med aktuell betegnelse) som beskrevet i dok. «Anbefalte dokumenter for 
sykepleietjenesten med brukerveileder» er standard for sykepleietjenesten og implementeres i 
samtlige HF. Dokumenttypene i kapitel 1.3 regnes for å være tverrfaglige dokumenter som blir/er 
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opprettet og som skal være tilgjengelig også for sykepleietjenesten.  Her setter vi derfor ikke opp 
korrekt betegnelse men mer ordlyd på dokument som sykepleietjenesten også må ha tilgang til. 
 
Brukerveilederne i kapitel 2.0 skal følge med og være veiledere for foretakene/sykehusene.  I 
brukerveilederne kan foretakene spesifisere og fremheve egne prosedyrer. 
 
Om dokumenttypene: 
   
1. Dokumenttypene anbefales for samtlige faggrupper innenfor sykepleietjenesten (inklusiv 
miljøtjenesten)    
 
2. Anbefaler dokumenttyper med og uten behandlingsplan.  
 
3. Sykehusene må selv vurdere å gi brukerne mulighet å tilføye ord i dokumentbetegnelsen. 
Dette gjøres kun når det er vurdert at det er vesentlig behov for å fremheve enkelte 
hendelser/faggruppers dokumentasjon og standard dokumenttyper ikke er dekkende.   Det er 
viktig å fremheve at ord tilføyes i dokumentbetegnelsen og at den opprinnelige 
dokumentbetegnelsen blir stående fremst i betegnelsen.   
       Dette må sykehusene/foretakene følge nøye opp og fremheve viktighet i opplæring. 
 
4. Sykehusene/foretakene skal ikke ha mulighet å opprette flere dokumenttyper enn de som 
er vedtatt som regional standard for sykepleietjenesten. 
 
5. Det anbefales utstrakt bruk av fraser for å tilpasse/standardisere lokale innhold i 
dokumenttypene. 
 
 
Referanser 
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