
Journal – 
Sykepleier/ 
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Hva er de største endringene? 
• Du får nye dokumentnavn å forholde deg til 
• Flere dokumenter kan sendes elektronisk (edi) 
• Egne skanningsdokumenter – postfiks (sk) 
• Større bruk av fraser 
• Noen av dokumentene er flyttet til Tverrfaglig journal 

gruppe 
• Kun dokumenter med «…»  kan legge til tekst i betegnelsen 
• Ikke lenger et synlig skille mellom SO og PS 

 

Hva betyr endringene? 
• Lettere å velge riktig dokumenttype 
• Lettere å gjenfinne pasientinformasjon på tvers av avdeling 

og helseforetak 
• Lettere å jobbe tverrfaglig 
 

 

 

 

Nye og endrede dokumenter 



Nye/endrede dokumenter 

• SPL Ambulant team/ hjemmebesøk (SO) 

– Opprettes når det er foretatt hjemmebesøk hos pasient, og 
det skal dokumenteres i etterkant 

 

• SPL Ambulant team (PS) erstattes med SPL Ambulant 
team/hjemmebesøk  

– Opprettes når det er foretatt hjemmebesøk hos pasient, og 
det skal dokumenteres i etterkant.  

 

 



Nye dokumenter 

 

• SPL Intensiv notat/evaluering (SO) 

– Benyttes på intensiv til å redigere/ajourføre 
behandlingsplanen.  

– Brukes ved endring/evaluering av et aktuelt problem 
og/eller tiltak.  

– Anvendes også når et nytt problem skal dokumenteres; 
vurderinger/observasjonene som begrunner dette 
nedtegnes også 

 



Nye dokumenter 
 

• SPL Anestesinotat (SO) 

– Benyttes av anestesisykepleier for å dokumentere 
sykepleiefaglige elementer under anestesi som ikke 
fremkommer av anestesikurven 

 

 



Nye dokumenter 

• Kartlegging av Barn som pårørende erstattes 
med: 

– Barn som pårørende-innkomst (bl) 

– Barn som pårørende-oppfølg. (bl) 

– Barn som pårørende-avslutt (bl) 



 
Endrede dokumenter 
 

• SPL Innkomst/kartleggingsnotat SO erstattes med to nye 
dokument. Disse er: 

– SPL Innkomstnotat (SO) - med enkel sjekkliste 

– SPL Kartleggingsnotat (SO) - med sjekkliste 

– Begge dokumenter er uten BP 

– BP opprettes i første SPL Notat/evaluering 

 

• SPL Kartleggingsnotat (PS) – med sjekkliste som før 

 

 



Endrede dokumenter 

• SPL Notat/evaluering… 

– Får tilføyd «…» som betyr at det kan legges til tekst i 
betegnelsen 

 

• SPL Hendelsesnotat  

– Det kan ikke legges til tekst i betegnelsen som tidligere 

 

 

 



Endrede dokumenter 

• SPL Ref. tverrfaglig møte erstattes med: 

– Tverrfaglig møte i Tverrfaglig journal gruppe 

– Brukes f.eks. når et tverrfaglig team samles for å 
planlegge pasientbehandlingen. Ved gjentatte 
møter kan man lage «ny versjon». 

– Her kan man evt. legge inn ønsket frase 

 



Endrede dokumenter 

• SPL Telefonkontakt erstattes med: 

– SPL Telefonnotat; 

– Opprettes når det har vært telefonkontakt med 
pasient eventuelt også pårørende der det er 
behov for å dokumentere. Det er viktig å knytte 
dokumentet til riktig kontakt. Brukes også for 
telefonkonsultasjon 



Endrede dokumenter 

• SPL Poliklinisk notat erstattes med: 

 

• SPL Poliklinisk notat/evaluering 

– Benyttes i poliklinikk når det er behov for behandlingsplan 

• Eller… 

• SPL Poliklinisk notat u/BP…. 

– Benyttes i poliklinikk når det ikke er behov for 
behandlingsplan 

 

 



Endrede dokumenter 

• Pårørendenotat (PS) erstattes med: 

 

• SPL Info. til pasient og pårørende 

– Brukes for å dokumentere pårørendesamtaler og annet 
samarbeid med pårørende. Opprettes ny versjon når ny 
informasjon skal tilføyes. For pasienter innlagt over lang tid 
kan nytt dokument opprettes etter 3 måneder. Det skal 
fremgå i gammelt og nytt dokument at nytt dokument 
opprettes 



Endrede dokumenter 

• SPL Sammenfatning  

 

– Blankt dokument hvor man må hente inn mal fra 
frasemenyen for enten somatikk eller psykiatri 



Nye dokumenter lagt til Tverrfaglig 
journal 

 
• Tverrfaglig møte 

– Brukes ved internt tverrfaglig samarbeid for å 
dokumentere/planlegge/evaluere 
pasientbehandlingen/oppfølging 

– Avdelingsvise fraser benyttes ved behov 
 

• Tverrfaglig journalnotat… 
– Kan brukes til tverrfaglig dokumentasjon 
 
 

• Tverrfaglignotat til utsendelse (edi) 
– Kan brukes til tverrfaglig dokumentasjon som skal sendes 

elektronisk ut av SIHF 



• Superbrukere/ instruktører 
 

• Telefon: Brukerstøtte Sykehuspartner  32 23 53 30. 
 

• Intranett Sykehuset Innlandet HF 
o Opplæringsmateriell og lister over endringer finner du på 

sykehusets intranett. 
o Oversikt over superbrukere, opplæringsansvarlige og 

fraseansvarlige 
 

• Helse Sør-Øst  
o For at du skal kunne lese om endringene uten å være koblet på 

sykehusnettet, finner du også opplæringsinformasjon på Helse 
Sør-Øst sine admin-nettsider. 

 

 

 

 

 Her får du hjelp etter oppstart 

http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2
http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2
http://admininfo.helse-sorost.no/
http://admininfo.helse-sorost.no/
http://admininfo.helse-sorost.no/

