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Etablere arbeidsformer for å øke andelen kunnskapsbaserte fagprosedyrer 
Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 
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Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt 
Faglige retningslinjer og kliniske fagprosedyrer skal bygge på beste 
tilgjengelige forskningsbaserte kunnskap og utarbeides etter prinsipper for 
kunnskapsbasert praksis. Med dette kvalitetsutviklingsprosjektet ønsker vi å 
vurdere ulike eksisterende arbeidsmodeller og tilpasse en arbeidsform og 
struktur som passer til sykehusets størrelse, behov og tilgjengelige ressurser. 
 
 
Mål for prosjektet 
Etablere en arbeidsform og struktur for å øke andelen kunnskapsbaserte faglige 
retningslinjer og kliniske fagprosedyrer ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. 
Dette skal bidra til å øke pasientsikkerheten, sikre at pasientene får pleie og 
behandling i tråd med beste tilgjengelige kunnskap og redusere uønsket 
variasjon i praksis. 
 
 
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt 
Vi ønsker å se på og vurdere andre institusjoners arbeidsformer og strukturer 
for organisering av arbeidet med kunnskapsbaserte retningslinjer og prosedyrer. 
Videre å tilpasse og utvikle en arbeidsform og organisering som er tilpasset 
sykehusets størrelse, behov og tilgjengelige ressurser. 
*Implementere arbeidsmetode og minstekrav for utarbeiding av fagprosedyrer 
fra Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer. 
*Implementere verktøy for kvalitetsvurdering og lokal tilpassing av 
eksisterende kunnskapsbaserte retningslinjer og prosedyrer. 
*Etablere strukturer for å sikre en god implementering av retningslinjer og 
prosedyrer i sykehuset. 
 
Arbeidsform, strukturer og verktøy evalueres med tanke på videreføring til 
ordinær drift. Det skal evalueres om vi har økt andelen kunnskapsbaserte 
fagprosedyrer. Videre skal det gjennomføres en før- og ettermåling for å 
kartlegge personalets bruk av fagprosedyrer i kvalitetssystemet.  



Planlagt bruk av resultat i eiga eining 
Resultatet av prosjektet skal brukes til å implementere arbeidsform, strukturer 
og verktøy for kunnskapsbaserte fagprosedyrer i ordinær drift  
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
Etablering av gode strukturer og systemer for kunnskapsbasering og 
implementering av retningslinjer og prosedyrer i mindre institusjoner, vil ha 
overføringsverdi til flere institusjoner i regionen som har tilsvarende størrelse 
og ressurser. 
Oppstarttidspunkt september 2013 Sluttidspunkt desember 2014 
 


