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Prosjektets hensikt

• Standardisering og kunnskapsbasert praksis

– Innføring av PPS som standard prosedyrer på 

nivå 1 

• PPS - Praktiske Prosedyrer for Sykepleietjenesten 

– Samlet oversikt - arbeidsprosessbeskrivelser i 

elektronisk kvalitetssystem (EQS)

• Del av arbeidet for ISO sertifisering

• PPS integreres med elektronisk journal (DIPS)

• Aktivt integrert i arbeidsflyt og -prosesser



Kunnskapsbasert praksis

“.. er anvendelse av den beste, gjeldende 

kunnskap i [...] behandling og sykepleie til 

den enkelte pasient. Kunnskapsbasert 

praksis innebærer å integrere individuell, 

klinisk ekspertise med beste tilgjengelige 

eksterne, kliniske viten fra systematisk 

forskning. Med individuell klinisk ekspertise 

menes vurderinger og ferdigheter som den 

klinikeren innhenter gjennom kliniske 

erfaringer og klinisk praksis”
(Sackett 1996: 71)- vår oversettelse og utheving.



Innføring av standard 

prosedyrer på nivå 1

• Prosessen å konsolidere prosedyrer

– 8 arbeidsgrupper har gått igjennom alle prosedyrene

• Fra forskjellige avdelinger og poster ved Ahus

• PPS sine standardiserte  prosedyrer

– Referansegruppen er høringsinstans og har 

godkjent det faglige innholdet

• Konsoliderte prosedyrer 

– nivå 1 prosedyre fra godkjenningstidspunktet

– førende for utforming av nivå 2 prosedyrer
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Resultater av konsolideringsarbeidet

• Eksisterende prosedyre(r) erstattes der det finnes en  
PPS-prosedyre med eller uten henvisninger og 
presiseringer i det ”røde feltet”

– 191 av 267 PPS prosedyrer

• Kommentarene i det ”røde feltet” er av en slik art at det 
forandrer et eller flere prinsipper i PPS-prosedyren

– 47 av 267 PPS prosedyrer

• Ikke anbefale PPS prosedyren til bruk ved Ahus - ved 
informasjon i det “ røde feltet”

– 26 av 267 PPS prosedyrer

• Nødvendig å skrive tilleggsprosedyre og lenke den opp  
til PPS-prosedyren for  å kunne godkjenne

– 31 forslag
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Videre arbeid

• Pilot PPS-DIPS integrasjon pågår

– Etter 1,5 ukers pilot ved ortopedisk avdeling

• 16 av 37 pasienters sykepleiedokumentasjon var det PPS 

prosedyrer integrert i behandlingsplanen

• Andel behandlingsplaner var økt fra 30 til 37

– Fullskala innføring i alle avdelinger

• Kunnskapsbasert praksis

– Kompetanseutvikling og læring i arbeid, - ressurs i 

overgang til arbeidsflyt i nye Ahus ? 

• Kompetanse til pasienten

– Introduksjon til nyansatte og studenter
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