
Kvalitet i EPJ 

Fagdag for å øke kvalitet i  bruk av 
pleie- og omsorgsmeldinger 

 

v/ Lena Bjørge Waage 

 



Et bidrag i arbeidet med å utvikle 
pasientens helsevesen i Møre og Romsdal ! 
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Understøtte nasjonale mål.. 

01.03.2016 3 



• Helsetjenestene skal utvikles til å bli brukernes 
helsetjeneste 

 

• Økt pasientsikkerhet 

• Kvalitet i tjenesten  Sterkere fokus 
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Hva er kvalitet? 
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Norske helsemyndigheter legger til grunn følgende 
definisjon av kvalitet fra ISO 9001:2000; 

"Kvalitet er i hvilken grad en samling av iboende 
egenskaper oppfyller krav". 
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«Elektronisk pasientjournal (EPJ) skal 

bidra til at kvaliteten på dokumentasjonen blir 
bedre, og at den blir lettere tilgjengelig for de 

som trenger den» (Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk 

pasientjournal, 2007) 
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«..E-meldingene blir en del av pasientjournalen. 
Dette skaper en kunnskapsbygging om pasienten, 
som øker pasientsikkerheten» (Forskning.no . Ut med 

faxen – inn med e-meldingene) 
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«Men det blir ikke bare 
dansing på roser selv 
om e-meldingene er 
innført» (Forskning.no . Ut 

med faxen – inn med e-
meldingen). 
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«Bruken av elektroniske 
meldinger er et godt 
eksempel på hvordan 
tilsynelatende små 
endringer får store 
betydninger for fag, 
organisering og 

samarbeid» (Forskning.no . Ut 

med faxen – inn med e-
meldingen). 

 

Organisasjonskultur og rutiner 
påvirker erfaringene med e-

meldinger  
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• Samhandlingstilsyn 2015 

• Avvik – informasjon ved utskriving 

• Avvik – i bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 

• Behov for mer kunnskap 

 

For å sikre kvalitet  og trygghet for pasienter og 
brukere! 
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• Ålesund – 3 mai 

 

 

• Molde – 11 mai 

 

 

Felles fagdag  
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• Heve kunnskap og 
kvalitet i bruk av 
pleie- og 
omsorgsmeldinger 

• Felles møteplass for 
å utvikle  felles 
forståelse og bygge 
samhandlingskultur 

Mål: 
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• Helsepersonell i 
kommuner og 
helseforetak som 
samhandler 
elektronisk via pleie- 
og omsorgsmeldinger 

Målgruppe 
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Programutkast: 

• Elektronisk samhandling som verktøy for å 
bygge pasientens helsevesen i Møre og 
Romsdal  

• Utvikling og status i bruk av pleie- og 
omsorgsmeldinger 

• Rutiner – gjennomgang av meldingsflyt 

• Kvalitet i EPJ 

• Diskusjon – Utfordringer/muligheter og veien 
videre 
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Vi må forebygge dette…. 
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Felles løft for kvalitet i bruk av pleie- og 
omsorgsmeldinger 
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Håper å se deg på fagdag   
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