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VIPS-
revolutionen

 Kom 1991 som ett svar på en ny lag i Sverige

 Skapad av sygeplejerskerne Margareta Ehnfors, Anna 
Ehrenberg, Ingrid Thorell Ekstrand

 Fyra PhD avhandlingar om VIPS

 VIPS skapade en revolution för sygepleje i Sverige

 Satte ord på vad sygepleje är, vad sygeplersken
ansvarar för

 Skapade en diskurs om sygepleje (omvårdnad) som var 
helt ny



VIPS nu och i 
framtiden

 Ett skelett som håller 

 Sorteringsverktyg för att hitta i klassifikationer

 Krävs mer detaljerade beskrivningar under sökorden

 ICNP och NANDA sygeplejediagnoser per VIPS 
statussökord 

 ICNP sygeplejehandlinger per VIPS handlinssökord



Näste 
revolution 
inom sygepleje

 ICNP 
– International Classification for Nursing Practice

 Förvaltas av ICN

 Beskriver sygepleje – diagnoser och handlinger

 Är mappat mot SNOMED-CT

 https://browser.ihtsdotools.org/?perspective=full&conc
eptId1=138875005&edition=MAIN&release=&language
s=en

 Är översatt till norska, svenska, isländska, danska??

https://browser.ihtsdotools.org/?perspective=full&conceptId1=138875005&edition=MAIN&release=&languages=en


VIPS status
og
ICNP

Sygeplejediagnose

Kommunikation

Kommunikationshinder 

Nedsatt förmåga till kommunikation 

Nedsatt förmåga till  verbal kommunikation 

Dysfasi

Expressiv afasi

Impressiv afasi

Nedsatt syn

Förbättrad syn

Nedsatt hörsel

Förbättrad hörsel



VIPS status
og
ICNP

Sygeplejediagnose

Elimination

Risk för nedsatt funktion i urinvägssystem

Risk för trängningsinkontinens

Försämrad urintömning

Ansträngningsinkontinens

Funktionell urininkontinens

Överfyllnadsinkontinens

Reflexinkontinens

Trängningsinkontinens

Urininkontinens

Total urininkontinens

Urinretention



VIPS 
handlinger
og
ICNP

Sygeplejehandling

Information/uddannelse

 Undervisa familj om förflyttningsteknik

 Undervisa familj om hygienvanor

 Undervisa om förflyttningsteknik

 Undervisa om hygien

 Undervisa om immobilisering

 Undervisa om prevention av benskörhet

 Undervisa om skötsel av underlivet

 Undervisa om underlivshygien

 Undervisa om avslappningsteknik

 Undervisa om progressiv muskelavslappningsteknik



VIPS Sygeplejediagnose ICNP Mål ICNP VIPS Åtgärd ICNP Åtgärd ICNP

Kommunikation

Kunskap

Andning

Cirkulation

Nutrition Risk för undernäring

Elimination Risk för felnäring

Hud/Vävnad Risk för otillräckligt födointag God aptit

etc Risk för för högt näringsintag Normalt näringsintag

Risk för för stort mat- och
vätskeintag

Fungerande respons på enteral 
nutrition

Bristfälligt mat- och vätskeintag
Fungerande ätbeteende hos 
spädbarn

Problematiskt lågt näringsintag Förbättrat nutritionsstatus Medverkan Undervisa om nutrition

Problematiskt högt
näringsintag Förbättrat matintag

Information/
Undervisning Undervisa om kost

För stort mat- och vätskeintag Stöd
Undervisa om 
ätmönster

Miljö
Undervisa familj om 
kostregim

Skötsel Undervisa om vitamin Tillhandahålla mat

etc Undervisa om vikt Erbjuda dryck

Undervisa om 
matningsteknik

Bistå vid ätande
eller drickande

Undervisa om enteral 
nutrition Mata patient



Varför är en 
sygepleje-
klassifikation 
så viktig?

Välkomna tillbaka klockan 17.00

;-)


