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Samordning av prosedyrene 

PPS i sykepleiedokumentasjonen 

PPS og kvalitetssystemet 

8 arbeidsgrupper  
25 personer totalt behandlet hvert sitt faglige tema, møttes i gj. snitt 
4 ganger á 1,5 timer for å gå gjennom PPS-prosedyrene og 
sammenlignet disse med Ahus egne prosedyrer 

Referansegruppen  
16 personer fra forskjellige fagfelt  møttes 2 timer hver annen uke i 
18 måneder som høringsgruppe for å gjennomgå og harmonisere 
arbeidsgruppenes forslag 

Prosjektgruppe  
5 personer hadde ca 6 møter á 1 times varighet,  
2 prosjektledere og stab arbeidet kontinuerlig i 2 år med dette 

Forskere har fulgt hele prosessen, opptil 4 på en gang 

 Resultater 
191 av 267 PPS-prosedyrer godkjent uten endringer  
47 av 267 PPS-prosedyrer godkjent med kommentarer 
som endrer et eller flere prinsipper i PPS-prosedyren 
26 av 267 PPS-prosedyrer ble ikke godkjent for Ahus 
For  31  godkjente  prosedyrene  skrev  vi  tilleggs-
prosedyrer og lenket dem til PPS-prosedyren slik at de 
kunne godkjennes. 

PPS, Praktiske Prosedyrer for Sykepleietjenesten, elektronisk prosedyreverk og kunnskapsdatabase, A
kribe 

Med PPS-prosedyrene som del av kvalitetssystemet vårt har vi ett 
ensarta system for alle styrende dokumenter, og det er lette å finne 
prosedyrene sammen med alle kategorier av dokumenter.  Dette 
bidrar til kvalitetssikring i tjenesten og  ISO-sertifisering av 
foretaket. 

Resultater bruk av PPS ved Ahus  
Bøe, Standal, Sundstrøm, 2008 

Erfaringer, forankring og forvaltning 
Solid forankring og engasjement på alle nivåer.  Ledere deltok i referansegruppa, og klinisk personale i arbeidsgruppene.  Forvaltning 
og ressurser til videre oppfølging av PPS er nødvendig for å sikre langtidseffekter.  Slik kan et standardisert elektronisk 
prosedyreverk bidra til å sikre god kvalitet på den helsehjelpen pasientene mottar. 
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PPS er nå integrert med den elektroniske sykepleiedokumentasjon.  
Slik kan vi få dokumentert bruk av kunnskapsbaserte prosedyrer. 


