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Kort historik 

VIPS-modellen kom i första boken 1992 – för 
praktiskt vårdarbete 
 
Flera revideringar har gjorts, senast 2013:  

  
NYA VIPS-BOKEN: 

Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet 
 
Nya VIPS-boken översättes i år till norska 
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Olika termsystem 

VIPS-modellen har enhetliga termer på 
överordnad nivå vilket möjliggör kommunikation 
mellan olika vårdformer 
 
 Psyk-VIPS 
 Prim-VIPS 
 Skol-VIPS 
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VIPS-modellen i Danmark 

 
 Danska foldrar 2001 – Psyk-VIPS 
 och 2003 – allmän version 
 
 Flera sjukhus har rekvirerat foldrar 
 
 Möten om danska, norska o svenska 
 versioner 
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VIPS-modellen 

Sygeplejeanamnese 
Patient status/sygepleje- 
Vurdering   
Sygeplejediagnose 
Sygeplejemål   
  
Sygeplejetiltak 
   /-handlinger 
    
Evaluering/-resultat 
 
Från danska VIPS foldern och från   
DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE - EN STATUSRAPPORT 
DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 
(2012) 

Omvårdnadsanamnes 
Omvårdnadsstatus 

 
Omvårdnadsdiagnos (OVD) 
Omvårdnadsmål 
 
Omvårdnadsåtgärder 
 
 
Omvårdnadsresultat 

ITE Köpenhamn den 29 september 2014 



Sökord/søgeord 

• Sökord – keywords – för datoriserade 
anteckningar  

• Sökorden i VIPS modellen noga valda 
• Sökorden lätta att förstå 
• Sökorden valda för sygepleje, ska beskriva 

det arbete och ansvarsområde som är 
sygeplejerskans  
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Sökord i VIPS-modellen 

Sygepleieanamnesen – Vem är denna person? 
           Vilket liv lever den här 
           personen? 
           Vad är viktigt för denna 
           person? 
 
”Patientens beskrivning av kontaktorsak. Förväntningar 
på vård och behandling. Hälsa, levnadsförhållanden, 
resurser före aktuell vårdkontakt som bakgrund till 
bedömning, omvårdnadsplanering och åtgärder.” 
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Sökord i VIPS-modellen, forts 

Sygeplejestatus  (Omvårdnadsstatus) 
Patientens förhållanden och hälsostatus (uppdateras)…  
som har betydelse för sygeplejen – identifiera problem, behov, 
risker och resurser som har betydelse för patientens dagliga liv 
 
Bedömning av: 
• Funktion 
• Obehag – fysiskt, psykosocialt 
• Påverkande faktorer 
• Hjälpmedel  
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Sygepleiediagnos 

 
Efter en analys av bedömningen – det som kan 
behandlas med omvårdnad/sygepleie 

- Problem  
- Risker 
- Resurser  (wellbeing) 

 
PES – problem-etiologi-symtom 
 
NANDA diagnoserna finns nu på svenska, behöver testas 
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Omvårdnadsåtgärder 

-Medverkan 
-Information/undervisning 
-Stöd 
-Miljöanpassning 
-Skötsel 
    -Avancerad skötsel 
-Träning 
-Observation/Övervakning 
-Specifik omvårdnad 
     -Sårbehandling 
- Läkemedelshantering 
- Samordning 
     - Samordnad vårdplanering 
     - Utskrivningsplanering 
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Processen, utvecklingen av tillståndet? 

 
Kritik av journalanteckningar: 
- Upprepade korta daganteckningar vanligt 
- Inget sammanhang, utvecklingen syns inte 
- Resultat av omvårdnadsåtgärder anges inte 

 
Ett exempel: 
..”en mängd hopfogade anteckningar utan tydliga 
samband. Syfte, mål och åtgärder framgick inte.”  
(studie presenterad i Läkartidn 2014: Elektronisk patientjournal riskerar 
patientsäkerheten. Granskning av journalanteckningar visar allvarliga 
brister i dokumentationen.) 

 
 
 
 
 

ITE Köpenhamn den 29 september 2014 



Utveckling av journalen 

• Patientens perspektiv 
 - självbedömning, ”autoanamnes” 
 - patient preferences (C.Ruland) 
 - delaktighet, egen kopia, e-journal 
 - personcentrerad vård:  personens perspektiv lika viktigt 
     som professionens 
• Professionellt perspektiv 
 - multiprofessionell journal 
 

• Organisatoriskt perspektiv 
 - datorstöd, beslutsstöd 
 - aggregering av data 
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Utmaningar 
 

• Kvalitet – journalen i kvalitetsarbetet? 
 
• Evidensbaserad kunskap – syns den? 
 
• Beskrivning av komplexitet, utmaningar i 

sygeplejen? Vad förstår t ex våra politiker av det arbetet 
om det inte är nedskrivet? 

 

ITE Köpenhamn den 29 september 2014 



KONTAKT? 

 
Gärna för frågor och beställning av foldrar! 
  
Ingrid.thorellekstrand@gmail.com (Ängelholm) 
margareta.ehnfors@oru.se   (Örebro) 
Anna Ehrenberg aeh@du.se  (Falun) 
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