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Opioider på sengepost. 

Ordinering og overvåkning. 

Retningslinjen omfatter: 

 Voksne pasienter på sengepost med 

   ukomplisert postoperativ smerte- 

   behandling. 



(Kilde: Kunnskapsbasertpraksis.no) 

Gruppearbeidsprosessen 





1 Kartlegging av barrierer 

2 Organisatorisk 
planlegging 

3 Praksisregistrering og 
tilbakemeldinger 

4 Undervisning og 
informasjon til alle ansatte 

5 Startpunkt for bruk av 
retningslinjen  

6 Kollegastøtte og 
tilbakemelding 



Kartlegging av barrierer 



Hindringer for bruk av forskning i praksis: 

Egenskaper ved 
forskningen 

Egenskaper ved 
helsearbeideren 

Egenskaper ved 
organisasjonen 

Egenskaper 
ved 
profesjonen 

Svarer ikke på 

spørsmål i praksis 

Mangler metode- 

og/eller engelsk-

kunnskaper 

Manglende kultur 

for endring og 

utvikling 

Manglende 

samarbeid 

mellom forskere 

og praktikere 

Er for dårlig 

planlagt/gjennomført 

Mangler kunnskap 

om hva som finnes av 

forskning, og hvor 

den er å finne 

Manglende system 

for anvendelse av 

forskning i praksis 

Forskerne tar 

ikke 

utgangspunkt i 

problem fra 

praksis i 

forskningen 

Viser motstridende 

resultater 

Ønsker ikke å endre 

sin egen praksis 

Lite støtte fra 

kollegaer/ 

overordnede for å 

anvende forskning 

Manglende 

rollemodeller 

for at praktikere 

kan bli forskere 

Resultatet er ikke vist 

mer enn en gang 

Har ikke kultur for 

formidling og 

anvendelse av 

forskning i praksis 

Ikke ressurser for å 

anvende forskning i 

praksis 

”Historisk 

bagasje” – 

sykepleie er et 

praktisk fag 

(Nortvedt et al, 2012, s. 164) 



Organisatorisk planlegging 

 

 Ledere 

 Organisasjonens 

infrastruktur 

 Ressurspersoner 

 



Praksisregistrering og tilbakemelding 

 Kartlegge dagens praksis  
◦ Synligjøre praksis 

 

 Kunne dokumentere endring av praksis 
◦ Gi tilbakemelding på endring 

 

 Evaluere effekt av tiltak 
◦ Under og etter  

implementeringsperioden 

 

 

 

(Flottorp & Aakhus, Francke et al.,2008,2013, Ista et al., 2012, RNAO, 2012 8 



Undervisning og informasjon 

 Opplæringen bør være interaktiv med 
mulighet for diskusjon og spørsmål                
(RNAO, 2012) 

 

 Tverrfaglig undervisning                        og 
informasjon 

 

 Presentere                    
kunnskapsgrunnlaget 

 

 Praktiske øvelser 
 

 
(Flottorp & Aakhus, Francke et al.,2008,2013, Ista et al., 2012, RNAO, 2012) 9 



Starttidspunkt for implementering 

av NRS i praksis 

 Dato kjent for alle 

 Prosjektansvarlig/ressurspersoner til 

stede 

 Tilstrekkelig bemanning 

 Ingen andre konkurrerende hendelser 

eller aktiviteter 
(RNAO, 2012; Francke et al., 2008) 



Kollegastøtte og tilbakemelding 

 Leder viktig motivator 

 Veiledning i praksis 

 Undervisning 

 Støtte 

 Tilbakemelding 
 

(RNAO, 2012) 



Evaluering 

(Kilde: Kunnskapsbasertpraksis.no) 

IDEAL + REALITET=        ?  



Baseline 

 

Informasjonskilde 

 

 

Datasamlingsmetode 

 

Utfallsmål 

 

Intern audit   

 

Feedback 



Takk for oppmerksomheten! 


