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Det arbeides med gode fremtidsrettede prosjekter i Utviklingssentrene for sykehjem og 

hjemmetjenester rundt om i Norges land. 

«Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, 
erfarings basert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen23. Kunnskapsbasert praksis har som 
mål å sikre at tjenestene er virkningsfulle, trygge og sikre, og i tråd med brukernes behov.» (Utvikling gjennom 
kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste- en nasjonal satsning. Overordnet strategi 2011-
2015) 

 

PPS kan være en støtte i dette arbeidet innen flere av de områdene dere jobber med. 

Her har vi tatt for oss noen eksempler: 

Forebygging av underernæring:  

PPS har kunnskapsstoff som omhandler energibehov, væskebehov og ernæringsbehov, 

kartleggingsverktøy, kostintervju og vurdering av ernæringsrisiko. Prosedyre for kartlegging av 

ernæringsstatus og prosedyrer relatert til enteral og parenteral ernæring.  

Forebygging av trykksår:  

PPS har flere prosedyrer og tilhørende kunnskapsstoff som er aktuelt i arbeidet med forebygging av 

trykksår. Kartlegging av risiko, forebygging av trykksår og utførlige prosedyrer og prinsipper for 

stell av forskjellige typer av trykksår.  

Forebygging av urinveisinfeksjoner: 

PPS har generelle prosedyrer for infeksjonsforebygging og kunnskapsstoff for forebygging av 

helsetjeneste-assosierte infeksjoner (HAI) med blant annet urinveisinfeksjoner. Kunnskapsstoffet 

inneholder et eget kapittel om forebygging av urinveisinfeksjoner og det finnes flere prosedyrer om 

urinprøvetaking. 

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten: 

Det arbeides aktivt i flere kommuner med Tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG). 

Flere eldre med mange diagnoser og flere forskjellige legemidler stille større krav til kunnskap og 

forståelse av legemiddelhåndtering. PPS har et eget kapittel om legemiddelhåndtering.  Det finnes 

en egen del i kunnskapsstoffet som omhandler legemidler og eldre, risiko for feil og avvik, 

rekvirering og ordinering og kontroll og dobbeltkontroll. Knyttet til kunnskapsstoffet 

finnes det flere prosedyrer som beskriver administrering av forskjellige typer legemiddel. I tillegg 

finnes det kunnskapsstoff, prosedyrer og tester innen legemiddelregning som kan bidra til å heve 

kompetansen i virksomhetene. 

Forebygging av infeksjon ved SVK: 

Det finnes prosedyrer med tilhørende kunnskapsstoff som omhandler SVK-sentralt venekateter og 

VAP-subkutan veneport. Samtlige prosedyrer er knyttet til hygieniske prinsipper. Dere finner 

kunnskapsstoff vedørende komplikasjoner og observasjoner relatert til SVK/VAP. Under 

infeksjonsforebygging finnes et kapittel som omhandler forebygging av intravasale 

infeksjoner. 

PPS har samlet siste tilgjengelige kunnskap tilknyttet disse satsningsområdene slik at dere sparer 
tid og slipper å gjøre dette selv.   

 
Vi håper dette kan være til inspirasjon i deres viktige arbeid videre. 


