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Klummen ligner måske ikke sig selv denne 
gang? Afsenderen er også en anden end før? 
NCP-klummen har ændret form. Fremover 
skrives den af forskellige NCP-entusiaster og 
NCP-nørder, som arbejder med og brænder 
for NCP. 
”Jeg er klinisk diætiststude rende og afslutter 
uddannelsen i januar 2017. Jeg er NCP-en-
tusiast, nørd og fan. Min NCP-ild blev tændt, 
da jeg læste et semester i USA. Jeg har 
arbejdet fokuseret med NCP i min praktik 
på Sygehus Sønderjylland, hvor jeg sammen 
med klinisk diætist Else Lydiksen, som også 
er NCP-en tusiast, udarbejdede NCP-materiale 
omkring journalføring.

NCP og journalnotater
NCP bidrager med terminologi, som er med 
til at sikre et fælles sprog (1). Terminologien 
kan også anvendes, når der skrives jour-
nalnotater, og det er med til at styrke det 
tværfaglige samarbejde, fordi det forenkler 
og ensretter journalføringen. 

Fordelene
Hvis du bruger NCP konsekvent, når du 
skriver notater, bliver du gang på gang skar-
pere til at bruge NCP, til at finde frem til den 
rigtige ernæringsdiagnose og til at huske alt 
relevant i vejledningen. Det kan tage længere 
tid de første gange, og notaterne kan blive 
længere end normalt, men du får skarpe no-
tater. Efter noget tid vil det være, som inden 
man brugte NCP - det går hurtigt, og man er  

blevet vant til formen. Ved en opfølgning er 
det også meget nemmere at få overblikket, 
når man bruger NCP. 
Det kan være svært at overskue, når den ene 
patient lige er gået ud af døren, for du har 
kun 5 minutter til den næste, og så skal du 
også lige nå at skrive et journalnotat. Det er i 
situationer som disse, at det kan virke uover-
skueligt også at tænke NCP ind i billedet. 
Men ved at anvende NCP konsekvent får du 
ensartede, skarpe og brugbare notater. Når 
man slår op i journalen ved en ny patient, 
som har været tilknyttet ens kollega, og no-
tatet er skrevet med NCP, ja, så er det nemt 
og overskueligt at se, hvor man skal tage 
trådene op. 
Lige meget, hvilket journalføringssystem du 
arbejder med til dagligt, så er det nemt at 
inkorporere NCP. Der er forskellige mulighe-
der, alt efter hvilket system du bruger, om IT 
afdelingen er behjælpelige, eller om du står 
med opgaven selv. Men det er muligt uden 
alt for meget ekstra arbejde.

NCP på hjemmesiden
Jeg kommer med forslag til forskellige me-
toder til at implementere NCP som skabelon 
for journalnotatet. I NCP-mappen på www.
diaetist.dk ligger et eksempel på, hvordan du 
bruger de 4 NCP-trin i journalnotatet, som er 
suppleret med et fiktivt journalnotat, skrevet 
ind i EPJ-systemet Cosmic. 
Har du lyst til at arbejde med NCP som 
skabelon? Så kommer her nogle forslag til, 
hvordan du kan gøre. 

IT-afdelingen
Det er en mulighed at få skrevet NCP-trinene 
ind som nøgleord i selve journalføringssyste-

met. Forhør dig hos IT-afdelingen om, hvilke 
muligheder der er.

Fraser
Hvis IT-afdelingen ikke kan hjælpe med at 
tilføje nøgleord til systemet, så NCP bliver 
integreret, vil der igen være forskellige andre 
muligheder. Det ene er, at der kan oprettes 
fraser. Fraserne skal lægges ind i systemet, 
hvorefter man kan få dem frem ved at taste 
en frase-kode. Her er det godt at alliere sig 
med en superbruger, som har adgang til 
systemet. Det kan være en god idé at lægge 
alle 4 trin ind separat, hvor de vigtigste 
overskrifter fra terminologien er med (se 
eksemplet på www.diaetist.dk/viden/ncp/).

Wordskabelon
Hvis dette ikke er muligt, kan man lægge de 
4 trin med overskrifter ind i et Word-doku-
ment, som man kan kopiere over til journa-
len. Hav dokumentet åbent, så du altid nemt 
kan kopiere dine NCP-trin ind i dit notat. Det 
er en proces, der tager under 10 sekunder. 
Du kan bruge eksemplet, som ligger på 
hjemmesiden, og tilpasse det til dine behov. 

Jeg ved, at mange allerede arbejder med 
NCP, når der bliver skrevet journalnota-
ter. Derfor vil jeg gerne høre om jeres 
erfaringer med journalføring med NCP, 
så vi kan udgive noget nyt materiale til 
medlemmerne.  
Skriv til Luise Kopp på lk@diaetist.dk
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