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Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige 
avgjørelser basert på systematisk innhentet 
forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert
kunnskap og pasientens ønsker og behov i den 
gitte situasjonen.

(Nortvedt M m.fl 2008)

Kunnskapsbasert Praksis

Forskningsbasert 
kunnskap Erfaringsbasert 

kunnskap

Brukerkunnskap og 
brukermedvirkning

Kunnskapsbasert
praksis

Kontekst

Jamtvedt m.fl.2004
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«Her kan du finne prosedyrer til fritt bruk, som er utviklet og godkjent 
lokalt i ulike helseforetak. Alle prosedyrene ivaretar minstekrav for 
utvikling av fagprosedyrer. De er også sjekket ut fra noen 
kvalitetskrav før de publiseres. Prosedyrer må godkjennes for bruk i 
det enkelte foretak, og lokale tilpasninger vil i de fleste tilfeller være 
nødvendig. Kontroller metoderapporten for å se om prosedyren er 
utviklet på en slik måte du ønsker.»

Helsebiblioteket 2017 

164 ferdige fagprosedyrer – 4 innan laboratoriefag

87 påbegynte prosedyrer

25 ønska prosedyrer

http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer

Helsebiblioteket.no
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• God utnytting av ressursar å dele 

• Kunnskapsbaserte prosedyrar er kvalitetssikra

• Best practice – bedre sluttresultat for pasienten 
(«Pasienten i sentrum»). Færrast mulig falske negative 
og falske positive prøver.

• Mange blodkultur-prosedyrar i Norge bygger på 
Strategirapport frå 2002. Ny relevant forsking sidan då?

• Standardisering. Mulig kvalitetsindikator?

Er det behov for kunnskapsbasert 
prosedyre for prøvetaking til blodkultur?

Informasjonsmengden

• år 1447
• 300 år før 

informasjonsmengden 
ble fordoblet

• år 2000
• 3-7 år å doble 

informasjonen

• år 2020
• 72 dager å doble 

informasjonsmengden

(Nortvedt, Hansen 
Sykepleien 2001)
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• Korleis unngå kontaminasjon/ desinfeksjon

• Overfylling / underfylling

• Tidspunkt for prøvetaking

• Antal sett og stikk – er det viktig?

• Transport

• Spesielle tilfelle (barn, port og kran, intravenøs)

• Kliniske opplysingar som må med

• Utstyr

• Skal aerob flaske prioriterast før anaerob?

• Indikasjon?

Stikkord til innhald i fagprosedyren
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• Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

• Universitetssykehuset Nord-Norge

• St. Olavs Hospital

• Haukeland universitetssjukehus

• Stavanger universitetssjukehus

• Sørlandet sykehus

• Akershus universitetssykehus

• Oslo universitetssykehus

• Sykehuset i Vestfold

• Andre relevante kontakter

Høyring

Kunnskapsbaserte prosedyrar i 
Helsebiblioteket skal reviderast kvart 3.år, 
dvs det må utførast nytt søk etter ny 
forsking. (Brukar same søkeord, eventuelt 
utvidar med nye aktuelle søkeord.) 

Oppdatering


